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Aviso n.º 3533/2017

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do n.º 4 e n.º 5 do
artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, homologuei em vinte e três
de fevereiro de dois mil e dezassete, a conclusão com sucesso, do período
experimental das trabalhadoras, contratadas na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, (utilização de
reserva de recrutamento), Ana Teresa Gonçalves Cabrita Reis, Maria Luísa
Ribeiro da Silva e Sandra Isabel Sequeira Coelho com a categoria de Assistente Operacional (área de atividade — Auxiliar de Ação Educativa).
10 de março de 2017. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
310346651
Aviso n.º 3534/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do n.º 4 e n.º 5
do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, homologuei em três
de março de dois mil e dezassete, a conclusão com sucesso, do período
experimental do trabalhador, contratado na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, (utilização de
reserva de recrutamento) Márcio Miguel Duarte Silva com a categoria
de Assistente Operacional (área de atividade — Nadador-Salvador)
10 de março de 2017. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
310345769

MUNICÍPIO DE TÁBUA
Aviso n.º 3535/2017
Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho do Sr. Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, de 10 de março de 2017, no
uso da competência que lhe foi delegada por meu Despacho n.º 12/2013,
de 15 de outubro, foi autorizada a prorrogação, até 3 de maio de 2017,
da licença sem remuneração do nosso trabalhador Augusto José Fonseca
Silva, Assistente Operacional.
13 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida
Loureiro.
310342641

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS
Aviso n.º 3538/2017
Para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de
abril, torna-se público, que por despacho, datado de 13 de março do
corrente ano, foi homologada, a lista unitária de ordenação final dos
candidatos aprovados no procedimento concursal aberto pelo Aviso
n.º 12229/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 192 de
6 de outubro de 2016 — Referência A (Técnico Superior — Engenheiro
Civil).
A lista unitária de ordenação final homologada encontra-se afixada
no edifício dos Paços do Concelho e publicitada na página eletrónica
(www.cm-torresnovas.pt).
Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto recurso
de acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 39 da Portaria n.º 83-A/2009
de 22 de janeiro com a redação introduzida pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril.
14 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
310347153
Aviso n.º 3539/2017
Para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se publico
que os assistentes operacionais, Gabriel da Graça Ferreira e Bruno
José da Silva Ferreira concluíram com sucesso o período experimental,
com a avaliação final respetivamente de 14 e 13 valores, na sequência
da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com este Município, para o desempenho de funções na
categoria de assistente operacional (Cantoneiro Vias), da carreira geral
de assistente operacional.
14 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
310346984

MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA
Edital n.º 187/2017

MUNICÍPIO DE TOMAR
Aviso (extrato) n.º 3536/2017
Consolidação da mobilidade na categoria
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, torna-se público que:
Por despacho de 5 de dezembro de 2016, foi autorizada a consolidação
definitiva da mobilidade na categoria, no Mapa de pessoal deste Município,
à Assistente Operacional, Maria Teresa da Piedade Duarte Graça dos Santos,
com efeitos a 21 de dezembro de 2016, nos termos do n.º 3 do artigo 99.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com a remuneração correspondente a
530,00€, posição 1, nível 1, respetivamente, da tabela remuneratória única.
3 de fevereiro de 2017. — A Presidente da Câmara Municipal, Anabela Freitas.
310285626
Aviso (extrato) n.º 3537/2017
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 43.º do anexo à Lei 75/2013,
de 12 de setembro, na sua atual redação e 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,
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se pública que, por
despacho de 9 de dezembro de 2015, determinei a exoneração de Hugo
Miguel dos Santos Carvalheiro Costa, do cargo de adjunto do gabinete
de apoio à presidência, com efeitos a 27 de novembro de 2015.
Torna-se ainda público que, nos termos do mesmo diploma legal e
por despacho de 30 de dezembro de 2015, determinei a exoneração de
Luís José da Silva Ferreira, do cargo de chefe de gabinete de apoio à
presidência, com efeitos a 1 de janeiro de 2016.
22 de fevereiro de 2017. — A Presidente da Câmara Municipal,
Anabela Freitas.
310290826

José Alberto Freitas Soares Pinheiro e Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Vale de Cambra:
Torna publico, de acordo com o estipulado na alínea q) do n.º 1, do
artigo 25.º, e no disposto do artigo 56.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013,
de 12 setembro, que a Assembleia Municipal de Vale de Cambra, em
sessão ordinária realizada no dia 24 de fevereiro de 2017, mediante
proposta da Câmara Municipal de Vale de Cambra, aprovada em sua
reunião ordinária de 10 de janeiro de 2017, deliberou por unanimidade
aprovar a proposta da Câmara relativa à desafetação do domínio público
para o domínio privado do município, o trato de terreno, com a área de
869 m2, situado entre o arruamento do Parque da Cidade Dr. Eduardo
Coelho e um prédio propriedade de Castro & Alves, L.da, (Quinta de
São Domingos em Vila Chã) sito na União das Freguesias de Vila Chã,
Codal e Vila Cova de Perrinho, do concelho de Vale de Cambra.
Para constar e devidos efeitos se publica este e outros de igual teor
que vão ser afixados nos locais do costume, no sitio eletrónico deste
Município — www.cm-valedecambra.pt e na 2.ª série do Diário da
República.
13 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, José
Alberto Freitas Soares Pinheiro e Silva.
310343143
Edital n.º 188/2017
José Alberto Freitas Soares Pinheiro e Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Vale de Cambra:
Torna público, de acordo com o estipulado na alínea q) do n.º 1 do
artigo 25.º e no disposto do artigo 56.º do anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 setembro, que a Assembleia Municipal de Vale de Cambra, em
sessão ordinária realizada no dia 24 de fevereiro de 2017, mediante
proposta da Câmara Municipal de Vale de Cambra, aprovada em sua
reunião ordinária de 27 de dezembro de 2016, deliberou por unanimidade aprovar a proposta da Câmara relativa à desafetação do domínio
público para o domínio privado do município, o caminho denominado
Travessa da Quinta da Relva, com a área de 193 m2, sito na União das
Freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho, concelho de
Vale de Cambra.

