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Diário da República, 2.ª série — N.º 25 — 5 de fevereiro de 2014
de 08 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, nos termos do n.º 1
do artigo 234 e 235 da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, (RCTFP)
na sua atual redação, à Assistente Operacional Sandra Cristina Silva
Guedes Queirós.

Aviso n.º 1714/2014
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

22 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Nuno Manuel
Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.
307563784

Nos termos e para efeitos 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 foram
celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com os candidatos abaixo indicados:

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Alice Fernanda Ribeiro Dias, na carreira e categoria de Assistente
Operacional, sendo a remuneração correspondente à 1.ª posição e ao
nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única dos trabalhadores
que exercem funções, com início em 19/12/2013;
Filipa Alexandra Ferreira Esteves, na carreira e categoria de Assistente
Operacional, sendo a remuneração correspondente à 1.ª posição e ao
nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única dos trabalhadores
que exercem funções, com início em 19/12/2013;
Maria da Graça Pereira Salva, na carreira e categoria de Assistente
Operacional, sendo a remuneração correspondente à 1.ª posição e ao
nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única dos trabalhadores
que exercem funções, com início em 19/12/2013;
Maria José Pereira Pinto dos Santos, na carreira e categoria de Assistente Operacional, sendo a remuneração correspondente à 1.ª posição e
ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única dos trabalhadores
que exercem funções, com início em 19/12/2013;
Patrícia Guerreiro Rodrigues Viegas Fernandes Mouzinho Serrote,
na carreira e categoria de Assistente Operacional, sendo a remuneração
correspondente à 1.ª posição e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções, com início
em 19/12/2013,
Virgínia Maria Machado dos Santos Neto, na carreira e categoria
de Assistente Operacional, sendo a remuneração correspondente
à 1.ª posição e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções, com início em
19/12/2013.

Edital n.º 94/2014
Doutor Francisco José de Matos, Vereador com competências delegadas da Câmara Municipal do Concelho de S. Pedro do Sul:
Torna público que, A Assembleia Municipal de São Pedro do Sul, na
sua sessão extraordinária de 25 de novembro de 2013, sob proposta da
Câmara Municipal tomada na reunião extraordinária de 25 de outubro
de 2013, aprovou a alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação, Fiscalização e Taxas e sua fundamentação económico-financeira, nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,
na sua atual redação e do n.º 2 do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
novembro, na sua atual redação, submetido a apreciação pública, através
de edital afixado nos lugares habituais, publicado no Jornal “Gazeta
da Beira”, de 06 de junho de 2013 e no Diário da República, 2.ª série,
n.º 130, de 09 de julho de 2013, as quais entram em vigor quinze dias
após a publicação do presente Edital no Diário da República.
Todos os documentos aprovados e que fazem parte desta alteração
do Regulamento encontram-se disponíveis para consulta no site desta
Câmara Municipal, em www.cm-spsul.pt e na Secção de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal de São Pedro do Sul
Para constar se lavrou este Edital e outros de igual teor, que vão ser
afixados nos locais do costume.
7 de janeiro de 2014. — O Vereador, com competências delegadas,
Francisco José de Matos.
307564407

MUNICÍPIO DE SARDOAL
Aviso n.º 1712/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008
de 27 de fevereiro, torna-se público que cessou, a relação jurídica de
emprego público dos seguintes trabalhadores:
António José Mendes Marques — Assistente Técnico, desligado do
serviço em 01/07/2013, por motivo de aposentação;
Nuno Manuel Lourenço Mano — Assistente Operacional, desligado
do serviço em 01/09/2013, por motivos de aposentação;
Maria do Rosário Ventura Gaspar — Coordenadora Técnica, desligada
do serviço em 21/07/2013, por motivos de falecimento;
Teresa Maria Ventura Bernardo Martins — Assistente Operacional,
desligada do serviço em 13/08/2013, por motivos de falecimento.
13 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, António
Miguel Cabedal Borges.
307548597

3 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Augusto Pólvora.
307510185
Aviso n.º 1715/2014
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do signatário datado de 27/12/2013, ao abrigo do disposto na alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e do n.º 1 do artigo 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, conjugado com a alínea b) do artigo 19.º
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi designada, em regime de substituição, a trabalhadora Alexandra Isabel Marques Neves Neto, no cargo
de Chefe de Divisão de Ambiente Urbano, com efeitos a partir de 2 de
janeiro de 2014.
7 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Augusto Manuel
Neto Carapinha Pólvora.
307517565

MUNICÍPIO DE SINES
Aviso n.º 1716/2014

MUNICÍPIO DE SESIMBRA
Aviso n.º 1713/2014

Regulamento Especifico de Taxas Devidas pelo Licenciamento
de Estabelecimentos Industriais do Município de Sines

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, por meu
despacho datado de 19/12/2013, de acordo com o disposto artigo 25.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável com as necessárias adaptações
aos titulares dos cargos dirigentes das câmaras municipais, por força do
artigo 18.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, determinei a cessação
da comissão de serviço no cargo de Chefe da Divisão de Turismo, com
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014, de Anabela Carvalho Santos
Neto Gato, ficando a mesma posicionada na carreira de técnico superior,
Posição 6-A, Nível 32-A.

Nos termos do n.º 1 do artigo 56.º, conjugado com o disposto na
alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, torna-se público
que por deliberação da Câmara Municipal de Sines, tomada em reunião
ordinária de 11 de novembro de 2013 e por deliberação da Assembleia
Municipal de Sines, tomada em sessão ordinária de 20 de dezembro de
2013, foi aprovado o Regulamento Especifico de Taxas Devidas pelo
Licenciamento de Estabelecimentos Industriais do Município de Sines,
que entrará em vigor no dia seguinte ao da publicação, do presente aviso,
em Diário da República.
Para constar, e devidos efeitos, se lavrou o presente aviso, a que vai
ser dada a publicidade prevista na lei.

30 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Augusto Manuel
Neto Carapinha Pólvora.
307529764

2 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal de Sines,
Nuno José Gonçalves Mascarenhas.
307524985

