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MUNICÍPIO DE BAIÃO

Declaração n.º 50/2014
Joaquim António Marques Bonifácio, presidente da Câmara Municipal
de Aguiar da Beira, torna público que, a Câmara Municipal de Aguiar
da Beira, em sua reunião de 18 de dezembro de 2013, deliberou, por
unanimidade, declarar a correção material da delimitação do espaço
urbano constante do Plano Diretor Municipal (PDM) de Aguiar da
Beira na localidade de Carapito, concretamente entre o Beco da Fonte
Francisca e a Rua do Valado, que é enquadrável no âmbito das correções
materiais ao plano, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 artigo 97.º-A
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)
com a redação em vigor, uma vez que tal acerto é determinado por uma
incorreção de cadastro e de transposição de escalas, sendo definível a
delimitação correta por análise de elementos físicos identificáveis no
terreno, nomeadamente os muros a norte.

Aviso n.º 3846/2014
Mobilidade interna

18 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal,
Joaquim António Marques Bonifácio.

Para os devidos efeitos, torna-se publico que por meu despacho e 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, prorroguei a mobilidade
interna dos trabalhadores abaixo referidos, até 31 de dezembro de 2014,
nos termos do artigo 52.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro.
Por despacho de 21 de fevereiro do corrente ano, aos trabalhadores
David Monteiro, António José Pereira Pinto e António Manuel Madureira Monteiro;
Por despacho de 17 de fevereiro do corrente ano, ao trabalhador
António Borges Vieira e às trabalhadoras Rosa Maria Gomes Almeida
Batista e Sónia Maria Alves Almeida Barbosa.

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)

21 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. José Luis
Pereira Carneiro.
307650567
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MUNICÍPIO DE ALCANENA
Edital n.º 230/2014
Fernanda Maria Pereira Asseiceira, Presidente da Câmara Municipal
de Alcanena:
Torna público que a Assembleia Municipal de Alcanena, na sua sessão
ordinária de 28 de fevereiro de 2013, deliberou, sob proposta da Câmara
Municipal, tomada na sua reunião ordinária de 06 de janeiro de 2014,
e após a realização do respetivo inquérito público, aprovar o Regulamento do Horário de Funcionamento dos estabelecimentos comerciais de
venda ao público e de prestação de serviços do Município de Alcanena.
Mais faz saber que o mesmo pode ser consultado em www.cm-alcanena.pt.
Para constar e produzir efeitos legais se publica este edital e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.
3 de março de 2014. — A Presidente da Câmara, Fernanda Maria
Pereira Asseiceira.
307665552

MUNICÍPIO DE BENAVENTE
Aviso (extrato) n.º 3847/2014
Consolidação definitiva da mobilidade interna
Em cumprimento do disposto na alínea b) n.º 1, do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna entre órgãos
da assistente operacional, Carla de Jesus Pereira Martins, nos termos
previstos na alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27
de fevereiro, na redação dada pelo artigo 35.º da Lei n.º 64-B/2011, de
30 de dezembro de 2011, deixando a referida trabalhadora de integrar
o mapa de pessoal do Município de Benavente, com efeitos a partir de
1 de março de 2014.
21 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos
António Pinto Coutinho.
307666727

MUNICÍPIO DO BOMBARRAL
Aviso n.º 3848/2014

Edital n.º 231/2014

Nomeação em regime de substituição

Fernanda Maria Pereira Asseiceira, Presidente da Câmara Municipal
de Alcanena:
Torna público que a Assembleia Municipal de Alcanena, na sua sessão
ordinária de 28 de fevereiro de 2013, deliberou, sob proposta da Câmara
Municipal, tomada na sua reunião ordinária de 06 de janeiro de 2014, e
após a realização do respetivo inquérito público, aprovar o Regulamento
Municipal de Publicidade.
Mais faz saber que o mesmo pode ser consultado em www.cm-alcanena.pt.
Para constar e produzir efeitos legais se publica este edital e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.

Para os devidos efeitos, se torna público que por meu despacho de 30
de janeiro de 2014, no uso da competência que me é conferida pelas disposições contidas na alínea a), do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro e no artigo 23.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto,
nomeei em regime de substituição, ao abrigo das disposições conjugadas
do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação, e do
artigo 19.º da citada Lei n.º 49/2012, para o cargo de Chefe da Divisão
do Potencial Humano e Assuntos Jurídicos, o Técnico Superior, Paulo
António Pardal Dias Jorge, com efeitos à data do referido despacho.

3 de março de 2014. — A Presidente da Câmara, Fernanda Maria
Pereira Asseiceira.
307665366

24 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, José
Manuel Gonçalves Vieira.
307645156

MUNICÍPIO DE CASCAIS
MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE
Aviso n.º 3845/2014
Licença sem remuneração
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho datado
de 26 de setembro de 2013, foi concedida a Anabela Marques Alves
Vieira Mendes Gerardo, assistente técnica, licença sem remuneração,
ao abrigo do n.º 1 do artigo 234.º do Regime de Contrato de trabalho em
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro,
pelo período de um ano, com início a 1 de janeiro de 2014.
10 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Paulo Tito Morgado.
307675775

Aviso n.º 3849/2014
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
da conclusão do procedimento concursal comum de recrutamento de
1 trabalhador em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado para a carreira e categoria de Técnico Superior, com
licenciatura, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 111, de 11 de junho de 2013, foi celebrado o referido contrato, para
ocupação de posto de trabalho na Direção Municipal de Estratégia, Inovação e Qualificação, Departamento de Inovação e Comunicação, atual
Divisão de Arquivos Municipais, com efeitos a 1 de fevereiro de 2014,
com o trabalhador Paulo Alexandre Silva Fernandes, para a 2ª posição
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remuneratória da carreira e categoria de Técnico Superior, nível 15 da
tabela remuneratória única.

Carla Patrícia Pinto Oliveira Abrantes, com a categoria de Assistente
Técnica, com inicio a 19/02/2014 e término a 18/01/2015.

28 de fevereiro de 2014. — O Diretor Municipal (no uso das competências subdelegadas conforme Despacho n.º 124/2013 de 2 de dezembro), Filipe Miguel Cruz Queirós Nascimento.
307668541

25 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Enf.º Armando
da Silva Mourisco.
307674957

Aviso n.º 3850/2014

MUNICÍPIO DE COIMBRA

Para os devidos efeitos torna-se público que, foi homologada por
meu despacho de 18 de fevereiro de 2014, a ata do Júri responsável pelo
acompanhamento e avaliação final que comprovou que foi concluído
com sucesso, o período experimental de Ana Cristina Cardoso Lima
Pacheco, para a ocupação de posto de trabalho da carreira e categoria
de Assistente Técnico, para o Departamento de Cultura, Divisão de
Museus Municipais, na sequência do procedimento concursal comum
de recrutamento de 1 trabalhador em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria de
assistente técnico, com formação de nível III, Monitor de Museologia,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 107,
de 2 de junho de 2010.
28 de fevereiro de 2014. — O Diretor Municipal, Filipe Miguel Cruz
Queirós Nascimento (no uso das competências subdelegadas conforme
despacho n.º 124/2013, de 2 de dezembro).
307666232

MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE
Aviso n.º 3851/2014
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01,
torna-se público que a lista unitária de ordenação final resultante do
procedimento concursal comum para a ocupação de um posto de trabalho
em regime de contrato por tempo indeterminado na carreira/categoria
de Assistente Operacional — área de condutor de máquinas pesadas e
veículos especiais — Aviso de abertura n.º 12734/2013 — Diário da
República, n.º 201, de 17 de outubro de 2013, lista essa homologada por
despacho do senhor Presidente da Câmara datado de 21 de fevereiro de
2014, se encontra afixada na página eletrónica do Município e em local
público da entidade empregadora pública, destinado para tal.
24 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, António Manuel
das Neves Nobre Pita.
307661478

MUNICÍPIO DE CINFÃES
Aviso (extrato) n.º 3852/2014
Conclusão de período experimental
Para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, conjugado com o disposto no artigo 73.º do regime da
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, declara-se que Joaquim Miguel Cardoso Madureira conclui com sucesso o período experimental na carreira
de Assistente Técnico, de acordo com o processo de avaliação, elaborado
nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, que se encontra arquivado no seu processo individual,
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos
da atual carreira e categoria.
25 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Enf.º Armando
da Silva Mourisco.
307674827
Aviso (extrato) n.º 3853/2014
Licença sem remuneração
Para os efeitos se faz público que, por meus despachos de 11/02/2014
e 18/02/2014, respetivamente, foi concedida licença sem remuneração,
nos termos do n.º 1 do artigo 234.º e do artigo 235.º da Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, na sua atual redação, às seguintes trabalhadoras:
Marta Alexandra Sousa Pinto Teixeira, com a categoria de Assistente
Operacional, com inicio a 24/02/2014 e término a 24/08/2014;

Aviso n.º 3854/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que cessaram
o exercício das suas funções a 20 de outubro de 2013 os membros
dos gabinetes de apoio à presidência e à vereação a seguir indicados:
Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência — Ricardo Luís Morais
Rodrigues;
Adjuntos do Gabinete de Apoio à Presidência — Miguel de Morais
Trigo Pignatelli Queiroz e Cláudia Sofia Henriques Nunes;
Secretários do Gabinete de Apoio pessoal à Presidência — Elisabete
de Fátima Afonso Pais e Vítor de Carvalho Duarte;
Adjuntos do Gabinete de apoio pessoal à Vereação — Joana Mendes
Gouveia de Almeida e Loureiro, Rui Ernesto Silva Pais Costa Figueiredo,
Francisco Manuel de Albuquerque Faria Pais, Vanda Cristina dos Santos
Silva, Tiago Figo Freitas e Dora Margarida Pires de Jesus,
Secretários do Gabinete de apoio pessoal à Vereação — Luís Miguel
Lopes Correia, João José Ferreira dos Santos Madeira, Filomena Maria
Neves Pereira de Abreu e Santos Simões e Ana Maria Quaresma Cação
Biscaia.
(O presente processo está isento de visto prévio do Tribunal de Contas).
30 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, Manuel Augusto Soares Machado, Dr.
307642897
Aviso n.º 3855/2014
Torna-se público que, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 27.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na última redação dada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à Administração Local pela
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e em cumprimento do despacho proferido pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Manuel
Augusto Soares Machado, datado do dia 01 de novembro de 2013,
cessaram as funções, a seu pedido, do Dr. Olinto Miguel Teodoro Vieira,
no cargo de Diretor Municipal, exercido em regime de substituição, com
efeitos ao dia 11 de novembro de 2013. (O presente processo está isento
de visto prévio do Tribunal de Contas.)
30 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, Manuel Augusto Soares Machado, Dr.
307642848
Aviso n.º 3856/2014
Torna-se público que, que em cumprimento do disposto no n.º 4
do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e ao abrigo da deliberação da
Câmara Municipal n.º 7/2013, de 28 de outubro, foram designados os
Vereadores abaixo discriminados, através de despacho datado do dia 01
de novembro do corrente, proferido pelo Exmo. Senhor Presidente da
Câmara Municipal, Dr. Manuel Augusto Soares Machado, para o exercício de funções em regime de permanência por comissão extraordinária
de serviço público, a tempo inteiro e dedicação exclusiva:
Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira, com efeitos a 11
de novembro de 2013;
Carlos Manuel Dias Cidade, com efeitos a 21 de outubro de 2013;
Jorge Manuel Maranhas Alves, com efeitos a 11 de novembro de
2013;
Carina Gisela Sousa Gomes, com efeitos a 21 de outubro de 2013;
Francisco José Pina Queirós, com efeitos a 21 de outubro de 2013.
(O presente processo está isento de visto prévio do Tribunal de Contas)
30 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, Manuel Augusto Soares Machado, Dr.
307642337

