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PARTE H
CI-AMAL — COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE

Vitória constituindo desta forma um inegável bem cultural e histórico
para o concelho

Aviso n.º 1423/2014

27 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Paulo Jorge
Frazão Batista dos Santos.
307467986

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do
Conselho intermunicipal de 19 de dezembro de 2013, foi designada
como chefe da equipa multidisciplinar Unidade de Serviços Partilhados,
a Dr.ª Noélia Valente Ramos, e como chefe da equipa multidisciplinar
Unidade de Central de Compras e Finanças, a Dr.ª Rogéria Paula Guerreiro Madeira, ambas com estatuto remuneratório equiparado a cargo de
direção intermédia de 2.º grau, sem despesas de representação.
Estas designações produzem efeitos a partir de 10 de dezembro de
2013 e serão exercidas durante o período do mandato dos órgãos da
AMAL.
9 de janeiro de 2014. — O Primeiro-Secretário, António Eusébio.
307522538

MUNICÍPIO DO BARREIRO
Aviso (extrato) n.º 1424/2014
Torna-se público o meu despacho de 4 de janeiro de 2014, o qual
autorizou a renovação do pedido de licença sem remuneração, nos
termos do artigo 234.º do RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de
11 de setembro, do assistente operacional Nuno Miguel Mira Honório,
pelo período de um ano, com início a 6 de janeiro de 2014.

MUNICÍPIO DE CHAVES
Aviso (extrato) n.º 1425/2014
Nos termos do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, torna-se público que por despacho do Presidente da Câmara
Municipal, datado de 06 de dezembro de 2013, se procedeu à renovação
da comissão de serviço de António José Pereira Malheiro Rodrigues, por
um período de três anos, para o cargo de Chefe de Divisão de Gestão
Urbanística e Territorial, nos termos do previsto no artigo 23.º, da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, aplicável por força da
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, com efeitos a partir de 26 de janeiro
de 2014.
7 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira.
307528646
Aviso n.º 1426/2014

7 de janeiro de 2014. — A Vereadora, no uso da competência delegada,
Dr.ª Sónia Oliveira Lobo.
307539768

Para cumprimento do estatuído na alínea d), do n.º 1, do artigo 37.º, da
lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se público a lista nominativa
do pessoal que cessou funções, no período compreendido entre 1 de
janeiro a 31 de dezembro de 2013:

MUNICÍPIO DA BATALHA

Por aposentação, os Assistentes Operacionais, Avelino Augusto Pires,
Adriano Rito Fernandes, José Pereira Santos Silva e Cremilde Conceição
Gonçalves;
Por falecimento, o Assistente Operacional, João Francisco Espírito
Santo.

Anúncio n.º 28/2014
Classificação do Sítio de Interesse Municipal da Pedreira
Histórica de Valinho do Rei e do Sítio
de Interesse Municipal da Pedreira Histórica de Pidiogo
Paulo Jorge Frazão Batista dos Santos, Presidente da Câmara Municipal da Batalha, torna público, nos termos e para os efeitos previstos
no n.º 1 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro,
que foi aprovado pelo executivo municipal, em reunião ordinária de
18 de novembro de 2013, a decisão final de classificação do Sítio de
Interesse Municipal da Pedreira Histórica de Valinho do Rei, sito em
Concajido, e o Sítio de Interesse Municipal da Pedreira Histórica de
Pidiogo, sito em Vale da Pedreira, ambas situadas na freguesia do Reguengo do Fetal, concelho de Batalha e distrito de Leiria, ao abrigo da
competência prevista na alínea t) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro conjugado com o n.º 6 do artigo 15.º da Lei n.º 107/2001,
de 8 de setembro.
As coordenadas geográficas, no Sistema Hayford Gauss, no Datum 73,
com origem no Ponto Central, dos Sítios de Interesse Municipal são
as seguintes:
Sítio de Interesse Municipal da Pedreira Histórica de Valinho do Rei
Latitude: 39.º39’29.429’’N;
Longitude: -8.º45’01.525’’W

7 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira.
307528898

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO
Aviso (extrato) n.º 1427/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 37º da Lei nº 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se público que cessou a relação jurídica de
emprego público a partir do dia 01/12/2013, por motivo de reforma, o
seguinte trabalhador:
José Diogo Pires Leitão Gonçalves, Assistente Operacional, Posição
Remuneratória 1, Nível Remuneratório 13.
6 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge
Manuel Alves de Faria.
307514957

MUNICÍPIO DE FAFE
Aviso n.º 1428/2014

Sítio de Interesse Municipal da Pedreira Histórica de Pidiogo
Latitude: 39.º39’12.766’’;
Longitude: -08.º44’30.463’’
A decisão final de classificação dos Sítios de Interesse Municipal
constitui o reconhecimento do interesse histórico das pedreiras e o seu
caráter emblemático na construção do Mosteiro. As pedreiras estão
inseridas num ambiente geológico único devido às suas especificidades
cársicas e mantém ainda características originais consubstanciando-se
como exemplar único.
No local ainda são visíveis os vestígios da extração e transporte
desta matéria-prima para a construção do Mosteiro de Santa Maria da

Procedimento Concursal Comum na modalidade de relação jurídica por tempo indeterminado, para ocupação de 2 postos de
trabalho na carreira/categoria — Técnico Superior (Geografia
e Planeamento/Eng.ª Geográfica) — cf. publicação no Diário da
República, 2.ª série, n.º 214, aviso n.º 13467/2013 de 05/11/2013,
Código da Oferta BEP OE 201311/0035.
Nos termos do n.º 1, conjugado com a alínea d) do n.º 3, do artigo 30.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, avisam-se os interessados que se encontra publicada na página eletrónica do
Município Fafe, em www.cm-fafe.pt e afixada no edifício dos Paços
do Município, Av.ª 5 de outubro, Fafe, o projeto de lista dos candidatos

