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trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo os mesmos
sido homologados por meus despachos datados de 27/04/2018:
Carla Sofia Barco Barroseiro, para a carreira/categoria de Técnico
Superior, na da área de Antropologia, tendo-lhe sido atribuída a classificação final de 14,00 valores;
Rui Miguel Bartolomeu Alves Lobo, para a carreira/categoria de
Técnico Superior, da área de História, tendo-lhe sido atribuída a classificação final de 16,00 valores.
28 de maio de 2018. — A Presidente da Câmara Municipal, Sílvia
Cristina Tirapicos Pinto.
311416961
Aviso n.º 8913/2018
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que cessou
a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, pelo
motivo e na data indicada, o seguinte trabalhador:
Aposentação: Assistente Operacional, Delfino José Canelas Marques,
em 01/03/2018, posicionado na 7.ª posição remuneratória, nível 7.
4 de junho de 2018. — A Presidente da Câmara, Sílvia Cristina Tirapicos Pinto.
311417106

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE
Aviso n.º 8914/2018
Consolidação de Mobilidade Intercarreiras
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, torna-se público que, reunidas as condições
previstas no artigo 99.º-A do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a
Câmara Municipal de Castelo de Vide, por deliberação tomada em reunião
de 2 de maio corrente, sob proposta do signatário, deliberou consolidar
definitivamente a mobilidade intercarreiras, da seguinte trabalhadora:
Luísa Maria Gaspar Pires, consolidação da mobilidade intercarreiras
na carreira e categoria de Assistente Técnico, posicionada na 1.ª posição
remuneratória, nível remuneratório 5, a que corresponde o montante
remuneratório de 683,13 (euros).
16 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, António Manuel
das Neves Nobre Pita.
311397935

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA
Aviso n.º 8915/2018
Para os devidos efeitos e 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, foi homologada por despacho
do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara, em cinco de junho do corrente ano, a
ata do júri responsável pelo acompanhamento e avaliação final que comprovou
que foram concluídos com sucesso o período experimental, na sequência dos
Procedimentos concursais comuns para ocupação de postos de trabalho referentes à prossecução das atividades internalizadas, em virtude da dissolução
da EMCEL, de Celorico da Beira, na modalidade de Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, para a categoria/carreira de
Assistente Operacional, um lugar e quatro lugares para a categoria/carreira de
Assistente Técnico, abertos por aviso datado de vinte e um de novembro de
dois mil e dezasseis, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 223,
de 21 de novembro de 2016, dos seguintes trabalhadores:
Maria Rosa Rodrigues Saraiva Frias — Assistente Operacional —
16 valores
Ana Cristina dos Santos Ribeiro — Assistente Técnica — 17 valores
Maria de Jesus Abrantes Granjal da Cruz — Assistente Técnica —
17 valores
Ana Maria Fonseca Malta — Assistente Técnica — 17 valores
Manuel Alberto Almeida Cabral — Assistente Técnica — 17 valores
6 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Fonseca Ascensão, Dr.
311418792

MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Aviso n.º 8916/2018
Alteração ao alvará de loteamento n.º1/98
Nuno Moita da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, torna público, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-

-Lei n.º 555/99 de 16/12 na sua atual redação, tendo em consideração
o n.º 1 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14/05 na sua atual
redação, que por deliberação camarária de 06/06/2018, determinou a
abertura do período de discussão pública relativo à alteração à licença
da operação de loteamento titulada pelo alvará referente ao prédio sito
na Urbanização Nova Conímbriga II em Condeixa-a-Nova, união das
freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, apresentada por
CGE Investimentos Imobiliário L.da, pelo período de 15 dias, a partir do
8.º dia subsequente ao da sua publicação no Diário da República.
A alteração pretende alterar diversos parâmetros do Lote B21, designadamente:
N.º de pisos: passar de cave+3pisos+sótão» para «cave+4pisos+sótão»
Utilização: passar de um edifício composto por «cave+3pisos+sótão»
destinados a garagem (cave), comércio/serviços/panificadora (piso 1),
comércio/serviços (piso 2 e 3) e arrumos (sótão) para um edifico composto por «cave+4 pisos+sótão» destinados a garagem (cave), habitação
(pisos 1 a 4) e arrumos (sótão).
Os interessados podem consultar o processo, com o n.º 02/2017/1
na Divisão de Planeamento Urbanístico, edifício do Polo II, Rua Lopo
Vaz n.º 29, 3150-144 Condeixa-a-Nova, nos dias úteis entre as 9 horas
às 12 horas e 30 minutos e entre as 14 horas às 17 horas e 30 minutos,
e no sítio da internet do município (www.cm-condeixa.pt).
Os interessados poderão apresentar, por escrito, reclamações, observações,
sugestões ou pedidos de esclarecimento, até ao termo do período referido,
dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, no Balcão
Integrado de Atendimento da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, ou
enviar para o endereço postal Largo Artur Barreto, 3150-124 Condeixa-a-Nova ou através do endereço de correio eletrónico geral@cm-condeixa.pt.
7 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Nuno
Moita da Costa.
311435615

MUNICÍPIO DE CUBA
Aviso n.º 8917/2018
Para os devidos e legais efeitos:
Em cumprimento do disposto na alínea d) n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público que, cessou a relação jurídica de emprego público, por motivo de aposentação, o trabalhador,
Cipriano António Lucrécia Salgueiro, Carreira/categoria de Assistente
Operacional, colocado na 2.ª posição remuneratória, nível 2, com efeitos
a partir do dia 01 de junho de 2017.
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de outubro de 2017, e
no uso das competências que lhe são cometidas pela alínea c) do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna-se público que, designou
como Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência — Francisco Eduardo
Beiçudo Galinha, com a remuneração igual a 80 % da remuneração base de vereador a tempo inteiro, com início de funções a partir de 21 de outubro de 2017.
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de outubro de 2017,
e no uso das competências que lhe são cometidas pela alínea c) do n.º 1
do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna-se público
que, designou como Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência — José
António Rocha Cabrita, com a remuneração igual a 90 % da remuneração base de vereador a tempo inteiro, com início de funções a partir de
21 de outubro de 2017.
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 31 de janeiro de 2018, e
no uso das competências que lhe são cometidas pela alínea c) do n.º 1 do
artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna-se público que,
designou como Secretária de Vereação — Maria de Jesus Maltez da Silva
Vasco, com a remuneração igual a 60 % da remuneração base de vereador
a tempo inteiro, com início de funções a partir de 01 de fevereiro de 2018.
25 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. João Manuel
Casaca Português.
311406958
Aviso n.º 8918/2018
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, na sua redação atual, torna-se pública, a Lista Unitária de
Ordenação Final do procedimento concursal comum, para provimento de um
posto de trabalho na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas
a Termo Resolutivo Certo, na Carreira/categoria de Assistente Operacional,
na área de Nadador Salvador, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 76, de 18 de abril de 2018, pelo Aviso de Abertura n.º 5234/2018, a qual
foi homologada pelo Presidente da Câmara a 18 de maio de 2018.

