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23 — Filipe André Fonseca da Silva — Excluído a)
24 — Gisela Patrícia Curioso Cardoso — Excluído b)
25 — Inês Filipa Massano de Carvalho — Excluído a)
26 — Isabel Cristina Fernandes de Sequeira Barbosa — Excluído a)
27 — Isaura Patrícia de Sousa Moreira — Excluído a)
28 — Lígia Maria Dias dos Santos — Excluído a)
29 — Liliana Madalena Bianchi dos Passos — Excluído a)
30 — Lúcia Sofia Escarigo Andrade — Excluído b)
31 — Maria da Conceição Gertrudes Mendonça de Oliveira — Ex-

cluído a)
32 — Maria Teresa Tomás Godinho — Excluído b)
33 — Micaela Adriana Domingues Morais Caetano — Excluído b)
34 — Nicole Vicente Gaspar — Excluído a)
35 — Olga Sofia Lopes Esteves Tomás — Excluído d)
36 — Patrícia Alexandra Delgado Dias — Excluído a)
37 — Sandra Margarida Duarte Ferreira — Excluído a)
38 — Sara Isabel da Silva Gonçalves — Excluído a)
39 — Sofia Marina Letra dos Reis — Excluído a)
40 — Sónia Ferreira da Silva — Excluído a)
41 — Susana Maria dos Reis Simões Morais Machado — Excluído a)
42 — Susana Raquel Gonçalves Frei — Excluído b)

a) Excluído por falta de comparência ao 1.º Método de Selecção;
b) Excluído por nota inferior a 9,50 valores no 1.º Método de Se-

lecção;
c) Excluído por desistência no 1.º Método de Selecção;
d) Excluído por falta de comparência ao 2.º Método de selecção.
29 de Março de 2011. — O Presidente da Câmara, João Paulo Marçal 

Lopes Catarino.
304540677 

 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso n.º 8903/2011
Nos termos do n.º 6 do artigo 36 da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

Janeiro, torna -se público a lista unitária de ordenação final, homologada 
por despacho do Presidente da Câmara de 28 de Março de 2011, a qual, 
se encontra publicitada em www.cm -feira.pt, dos candidatos aprovados 
no procedimento concursal para o preenchimento de um posto de trabalho 
por tempo indeterminado de um Técnico Superior de Administração 
Pública — Divisão de Bibliotecas, Documentação e Arquivo, aberto 
por aviso publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 221, de 15 de 
Novembro de 2010.

1 de Abril de 2011. — O Vereador de Administração, Finanças e 
Desenvolvimento Económico, Celestino Augusto Soares Portela.

304538158 

 MUNICÍPIO DO SEIXAL

Aviso n.º 8904/2011
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que, na sequência do 
procedimento concursal comum, para ocupação de 1 posto de trabalho 
na carreira e categoria de Assistente Operacional (Motorista de Ligeiros) 
com a Referência 10/PCC/2010, foi celebrado Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado com Vítor José Guerreiro 
da Silva, com a remuneração mensal correspondente à 2.ª posição re-
muneratória da respectiva categoria e 2.º nível remuneratório da Tabela 
Remuneratória Única dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas, 
com efeitos a 1 de Abril de 2011.

1 de Abril de 2011. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos Huma-
nos, Modernização Administrativa e Acção Social, Corália de Almeida 
Loureiro.

304539738 

 MUNICÍPIO DE SERPA

Edital (extracto) n.º 360/2011
João Manuel Rocha da Silva — Presidente da Câmara Municipal 

de Serpa, e nessa qualidade representante do Município, pessoa co-
lectiva n.º 501.112.049, torna público que, em reunião ordinária de 09 
de Fevereiro 2011, o órgão executivo deliberou aprovar o Projecto de 

Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas, e que de acordo com 
o estabelecido nos artigos 114.º e 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo, é submetido para apreciação pública, para recolha de 
sugestões, pelo prazo de 30 dias a contar da data da publicação do 
presente edital no Diário da República, 2.ª série.

Mais se informa que o presente projecto de Regulamento Municipal 
está disponível para consulta dos interessados junto ao Sector de Atendi-
mento dos Paços do Município de Serpa e site www.cm -serpa.pt. Poderão 
os interessados dirigir por escrito as suas sugestões à Câmara Municipal 
de Serpa, podendo estas ser enviadas por carta registada com aviso de 
recepção para Praça da República, 7830 -389 Serpa, ou aí entregues pes-
soalmente, bem como remetidas através do e -mail geral@cm -serpa.pt.

Para os devidos efeitos, se publica o presente Edital, que será afixado 
nos lugares de estilo. A presente proposta será sujeita a aprovação da 
Assembleia Municipal, nos termos da alínea a), do n.º 2 do artigo 53.º, 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro.

5 de Abril de 2011. — O Presidente da Câmara, João Manuel Rocha 
da Silva.

Projecto de Regulamento Municipal
de Insígnias e Medalhas

Preâmbulo
O presente Projecto de Regulamento constitui o instrumento legal 

que se destina a regular o modo como serão distinguidas as pessoas 
singulares ou colectivas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, 
que se notabilizaram pelos seus méritos pessoais ou pela acção cívica 
e os funcionários do município que pela sua dedicação no desempenho 
das suas funções mereçam tal distinção.

Estabelece -se, por isso, um conjunto de regras e procedimentos pro-
tocolares inerentes ao âmbito, atribuição e entrega de condecorações 
dando assim garantias de transparência e equilíbrio a uma iniciativa que 
se pretende que seja um incentivo à participação e empenhamento dos 
munícipes e instituições na vida colectiva do concelho.

Assim e na ausência de norma habilitante expressa, nos termos da 
alínea b) do n.º 4 e alínea a) do n.º 6 do artigo 64 da Lei n.º 169/99 de 18 
de Setembro na redacção dada pela Lei n.º 5 -A/2002 de 11 de Janeiro, a 
Câmara Municipal de Serpa aprova o seguinte projecto de Regulamento 
Municipal de Insígnias e Medalhas.

Artigo 1.º
Objecto

O presente projecto de regulamento tem como objectivo definir as 
regras e procedimentos de atribuição de Insígnias e Medalhas Munici-
pais, as quais se destinam a distinguir pessoas singulares ou colectivas, 
publicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que se notabilizarem 
pelos seus méritos pessoais ou feitos cívicos assim como funcionários 
do município pelo excepcional desempenho das suas funções.

Artigo 2.º
Insígnias e medalhas

A Câmara Municipal de Serpa institui as seguintes insígnias e me-
dalhas:

a) Serpe de Honra do Município
b) Medalha de Honra do Município
c) Medalha de Mérito Municipal
c) Medalha de Bons Serviços Municipais

Artigo 3.º
Atribuição

A proposta de atribuição das Insígnias e Medalhas Municipais pre-
vistas neste regulamento deve ser aprovada em reunião de Câmara 
Municipal, da qual se dará conhecimento à Assembleia Municipal.

Artigo 4.º
Serpe de Honra do Município

1 — A Serpe de Honra do Município destina -se a galardoar titulares de 
órgãos de soberania nacionais ou estrangeiros, diplomatas estrangeiros 
em Portugal e personalidades de reconhecido mérito ou relevo que se 
desloquem em visita protocolar ao Município de Serpa ou que se tenham 
destacado pelo seu contributo de excepcional e duradoura relevância 
para com o município.

2 — A Serpe de Honra do Município é dourada.
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Artigo 5.º
Medalha de Honra do Município

1 — A Medalha de Honra do Município será atribuída a individua-
lidades ou entidades colectivas, públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras, que se hajam destacado por serviços altamente meritórios 
prestados ao município ou aos seus habitantes e cujo nome, por esse 
efeito, se torne intrinsecamente ligado ao município de Serpa.

2 — A Medalha de Honra do Município é dourada.
3 — A Medalha de Honra do Município penderá de uma fita tripartida, 

sendo a faixa do meio branca e as exteriores de cor preta, tendo cada 
uma destas, metade da largura da faixa central e terá como insígnia uma 
roseta bicolor, branca ao centro e preta na periferia.

Artigo 6.º
Medalha de Mérito Municipal

1 — A Medalha de Mérito Municipal será atribuída a pessoas indi-
viduais ou colectivas que, por actos por si praticados, tenham de forma 
notória, contribuído para o engrandecimento do nome do município 
quer pela divulgação dos seus valores quer por haver notabilizado em 
qualquer ramo da Ciência, da Cultura ou do Desporto.

2 — A Medalha de Mérito Municipal é dourada ou prateada consoante 
o valor e a importância dos actos cometidos pelas pessoas ou entidade 
agraciadas.

3 — A Medalha de Mérito Municipal dourada e prateada penderá 
de uma fita tripartida branca ao centro e preta no exterior e terá como 
insígnia uma roseta bicolor branca ao centro e preta na periferia.

Artigo 7.º
Medalha de Bons Serviços Municipais

1 — A Medalha de Bons Serviços Municipais, dourada, prateada ou bron-
zeada, destina -se a premiar os trabalhadores do município e das freguesias 
da área do município assim como membros de organizações humanitárias 
que ao longo de, respectivamente, 30, 20 e 10 anos de serviço se tenham 
distinguido exemplar e notoriamente no cumprimento das suas funções.

2 — A Medalha de Bons Serviços Municipais, dourada, prateada e 
bronzeada, penderá de fita bipartida, preta do lado esquerdo e branca 
do lado direito e terá uma roseta bipartida, preta do lado esquerdo e 
branca do lado direito.

Artigo 8.º
Entrega das medalhas

1 — A entrega de qualquer insígnia ou medalha será sempre efectuada 
pelo presidente da Câmara Municipal ou por quem, para o efeito, legal-
mente o represente, em sessão pública e solene da Câmara Municipal, 
expressamente convocada para o efeito.

2 — A atribuição de qualquer dos galardões previstos neste regula-
mento será atestada por diploma do município, assinado pelo presidente 
da Câmara ou por quem, legalmente o represente e de que constarão os 
fundamentos que determinam a deliberação tomada.

Artigo 9.º
Uso Indevido

É expressamente vedada a ostentação ou uso de qualquer das medalhas 
ou insígnias previstas no presente regulamento por quem não tenha sido 
agraciado com as mesmas.

Artigo 10.º
Disposições Finais

1 — As lacunas e omissões serão resolvidas nos termos gerais do 
Direito, pelo órgão executivo.

2 — O presente regulamento é aprovado pela Assembleia Municipal 
e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da 
República.

3 — O presente regulamento revoga o Regulamento de Atribuição 
de Insígnias e Medalhas existente.

204550112 

 MUNICÍPIO DE SINES

Aviso n.º 8905/2011
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de 

Janeiro, torna -se público que homologuei, em 18 de Março de 2011, a 
Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos admitidos e excluídos 
ao Procedimento Concursal para 2 Assistentes Técnicos, no regime 

de Contrato Individual de Trabalho por Tempo Indeterminado, para o 
Departamento de Obras e Serviços Urbanos, cujo aviso de abertura foi 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 144 de 27 de Julho de 
2010, tendo sido rectificado através de declaração de rectificação, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 165 de 25 de Agosto de 2010.

Candidatos Aprovados:
1.º Flora da Conceição Silvério Ferreira — 16,40 valores.
2.º Isabel Maria Silva Portela Marques — 16,25 valores.
3.º Cidália Galope Agostinho — 13,75 valores.
4.º Domingos Ventura Carvalho de Barros — 12,70 valores.

Candidatos Excluídos: Motivo
Carlos Miguel Rodrigues Sobral — a).
Sandra Isabel de Mira Filipe — a).
Carla Sofia Nogueira da Ponte — b).
Eugénia Maria Soares Pinheiro Martins Correia — b).
Joana Maria Jacinto Baptista — b).
Ruben Joaquim Martins de Melo — b).
Isabel Cristina Sobral Batista — c).
Maria Teresa Cardoso Lopes — c).
Cláudia Filipa Torpes Custódio — d).
Alda Maria Antunes Anastácio — e).
Sandra Maria Filipe de Jesus Costa — e).

(a) Candidato Excluído por Falta de Documentação.
(b) Candidatos Excluídos por não serem titulares de Relação Jurídica 

de Emprego Público.
(c) Candidatos Excluídos por terem comparecido à Prova Oral de 

Conhecimentos.
(d) Candidatos Excluídos por terem comparecido à 1.ª fase da Ava-

liação Psicológica.
(e) Candidatos Excluídos por não terem ficado Aptos na 1.ª fase da 

Avaliação Psicológica.

A Lista encontra -se disponível em www.mun -sines.pt e afixada no 
placard da Câmara Municipal de Sines, e poderá ser objecto de consulta 
de segunda a sexta -feira das 09h00 às 13h00, no Núcleo de Recruta-
mento e Selecção.

29 de Março de 2011. — A Vereadora com Competência Delegada, 
Marisa Rodrigues dos Santos.

304533046 

 MUNICÍPIO DE TAVIRA

Edital n.º 361/2011
Jorge Manuel do Nascimento Botelho, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Tavira, torna público que a Câmara Municipal, em sessão 
ordinária de 16 de Março de 2011, deliberou:

I — Aprovar o projecto de alteração do artigo 21.º do Regulamento 
do Terminal Rodoviário de Tavira, que passará a ter a seguinte redacção:

«Artigo 21.º
Estabelecimentos comerciais e outros espaços

1 — O primeiro piso do TRT dispõe de um estabelecimento co-
mercial de quiosque, para venda de jornais, revistas, tabaco e arti-
gos afins.

2 — O compartimento existente no segundo piso pode ser afecto a 
qualquer finalidade considerada relevante por deliberação municipal.»

II — Submeter o projecto a apreciação pública e a audiência de inte-
ressados pelo prazo de 15 dias.

III — Cumprida a formalidade anterior, submeter a projecto a apro-
vação final pela Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do n.º 2 
do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;

Para constar e devidos efeitos, se lavrou o presente edital e outros 
de igual teor, que vão ser publicados nos lugares de estilo, podendo os 
interessados, devidamente identificados, dirigir por escrito ao Presidente 
da Câmara Municipal eventuais sugestões e ou reclamações, dentro 
do período de 15 dias contados da publicação no Diário da República 
(Câmara Municipal de Tavira, Praça da República, 8800 -951 — Tavira, 
ou para o endereço de correio electrónico do Município de Tavira: 
camara@cm -tavira.pt).

18 de Março de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal de Tavira, 
Jorge Manuel do Nascimento Botelho.

204552219 




