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de 20 de junho, torna-se pública a cessação da relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado com:

Aviso n.º 611/2018

José Mário Rocha Pandeirada, assistente operacional, por motivo de
aposentação, desde 01 de agosto de 2017 — posição remuneratória:
entre a 1.ª e a 2.ª;
Carminda Nazaré Santos, assistente operacional, por motivo de aposentação, desde 01 de setembro de 2017 — posição remuneratória:
entre a 1.ª e a 2.ª

Para os devidos efeitos faz-se público que, nos termos do meu Despacho n.º 47/RH/2017, de 4 de dezembro de 2017, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, após aprovação da Junta de Freguesia da
União de Freguesias de Pontinha e Famões, e anuência da interessada,
e no pressuposto da entrada em vigor de legislação que o permita, autorizei a prorrogação da mobilidade na categoria, na Junta de Freguesia
da União de Freguesias de Pontinha e Famões, da nossa trabalhadora,
Anabela Loureiro Pereira, até 31 de dezembro de 2018.
4 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida Loureiro.
310988561

Com competências subdelegadas (despacho de 26/10/2017).
21 de dezembro de 2017. — O Diretor de Departamento, em regime
de substituição, António Castro.
311022303
Aviso n.º 615/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que foram celebrados contratos de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na sequência
de procedimento concursal, com:

MUNICÍPIO DE TOMAR
Aviso n.º 612/2018

Requalificação dos espaços exteriores da Praceta Raul
Lopes — Projeto Base
Hugo Cristóvão, na qualidade de Vice-presidente da câmara municipal
de Tomar, torna público, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 5
do artigo 7.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE),
conjugado com o n.º 2 do artigo 88.º e artigo 89.º do Regime Jurídico
dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), com as devidas adaptações, que a câmara municipal, em reunião pública de 27 de novembro
de 2017, deliberou por unanimidade:
1 — Mandar promover a discussão pública do projeto base da requalificação dos espaços exteriores da praceta Raul Lopes, pelo período de
15 dias, para a formulação de sugestões no âmbito da participação.
2 — Realizar uma sessão pública de esclarecimentos no dia 8 de
janeiro de 2018, pelas 18 horas, no salão nobre do edifício dos Paços
do concelho de Tomar.
3 — Publicitar a presente deliberação no Diário da República, na
página oficial do município e na comunicação social.
Mais torna público, que o prazo para recolha de sugestões referido
tem início decorridos 8 dias após a publicação do presente aviso no
Diário da República, podendo o projeto ser consultado na Equipa
Tomarhabita, na Praça da República, das 09h00 às 12h30 e das
14h00 às 17h30. As sugestões ou observações, podem ser enviadas
para tomarhabita@cm-tomar.pt. O presente aviso agora publicado
poderá ser consultado na página de internet da Câmara Municipal
de Tomar, em www.cm-tomar.pt ou diretamente nos serviços municipais, no Balcão Único de Atendimento, na Praça da República,
localizado no edifício dos Paços do Concelho, em Tomar, entre as
09h00 e as 16h00.
21 de dezembro de 2017. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Hugo Cristóvão.
311016512

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS
Aviso n.º 613/2018
Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho da signatária de 27 de novembro de 2017, no uso da competência delegada
pelo Presidente da Câmara, foi deferida a licença sem remuneração,
ao abrigo dos artigos 280.º e 281.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
do trabalhador Sério Miguel Silva Morais, com a categoria de Técnico
Superior, por um período de seis meses, com início a 01 de janeiro de
2018 e término a 30 de junho de 2018.
20 de dezembro de 2017. — A Vereadora, Cláudia Horta Ferreira.
311014269

MUNICÍPIO DE VAGOS
Aviso n.º 614/2018
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,

Pedro Alexandre Santos, com início em 01 de março de 2017, para a
carreira/categoria de Técnico Superior — área de Engenharia Florestal,
com remuneração mensal correspondente ao nível 15 da Tabela Remuneratória Única, 2.ª posição da categoria de Técnico Superior.
O júri para acompanhamento e avaliação do trabalhador durante o
período experimental tem a seguinte composição:
Presidente — Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara
Municipal;
Vogais Efetivos — Miguel Ângelo Monteiro Sá, Comandante Operacional Municipal, e Sandrina Martins Oliveira, Técnica Superior — área
de Recursos Humanos;
Vogais Suplentes — António Manuel Costa Castro, Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal,
e Nuno Alexandre Costa Carvalho, Chefe da Divisão de Planeamento
e Projetos.
O primeiro vogal efetivo substituirá o Presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.
Paulo Jorge Condeço Real e Fernando Cruz Nunes, com início em 29
de setembro de 2017, para a carreira/categoria de Assistente Operacional
(motorista de máquinas de movimentação de terras), com remuneração
mensal correspondente ao nível 1 da Tabela Remuneratória Única,
1.ª posição da categoria de Assistente Operacional.
O júri para acompanhamento e avaliação dos trabalhadores durante
o período experimental tem a seguinte composição:
Presidente — Jorge Manuel Gonçalves Almeida, Chefe da Divisão
de Gestão de Infraestruturas;
Vogais Efetivos — Carlos Alberto Oliveira Leandro, Coordenador
Técnico da Secção de Serviços Operacionais, e José Albano Martins
Pereira, Encarregado Operacional do Setor de Máquinas, Viaturas e
Manutenção, em mobilidade intercategorias;
Vogais Suplentes — José Carlos Rocha Martins, Encarregado Operacional do Setor de Espaços Verdes, em mobilidade intercategorias,
e Toni Jesus Marques, Técnico Superior do Serviço de Segurança e
Saúde no Trabalho.
O primeiro vogal efetivo substituirá o Presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.
José Manuel Mota Ascenso, com início em 02 de novembro de 2017,
para a carreira/categoria de Técnico Superior — área de Contabilidade,
com remuneração mensal correspondente ao nível 15 da Tabela Remuneratória Única, 2.ª posição da categoria de Técnico Superior.
O júri para acompanhamento e avaliação do trabalhador durante o
período experimental tem a seguinte composição:
Presidente — Luís Nuno Rodrigues Fernandes André, Chefe da Divisão Financeira;
Vogais Efetivos — Elsy Martins Santos, Técnica Superior — área
de Contabilidade, e Dina Teresa Milheirão Ribeiro Campos, Técnica
Superior — área de Contabilidade;
Vogais Suplentes — Clarinda Isabel Anjos Santos, Técnica Superior — área de Contabilidade, e Sandrina Martins Oliveira, Técnica
Superior — área de Recursos Humanos.
A primeira vogal efetiva substituirá o Presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.
Mafalda Isabel Cunha Pereira, com início em 02 de novembro de 2017,
para a carreira/categoria de Técnico Superior — área de Fiscalização Mu-

