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Diário da República, 2.ª série — N.º 194 — 9 de outubro de 2018
MUNICÍPIO DE MAÇÃO
Aviso n.º 14391/2018
Para os devidos efeitos se torna público que, foi concedido licença sem
remuneração por um período de 360 dias, com início a 12 de setembro
de 2018, ao trabalhador deste município, Leonel José Marques Ferreira
São Pedro, Assistente Operacional, nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 280.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
24 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Vasco António
Mendonça Sequeira Estrela.
311677669

experimental de vínculo, do trabalhador contratado na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, Carlos
Manuel Candeias Neves, Assistente Operacional (Transportes Coletivos),
no dia 01 de setembro de 2018, com a classificação de 15,25 valores.
24 de setembro de 2018. — O Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos, Joaquim Cadeirinhas.
311676404

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
Aviso (extrato) n.º 14396/2018

MUNICÍPIO DE MAFRA
Aviso (extrato) n.º 14392/2018
Torna-se público que foi aprovada a Operação de Reabilitação Urbana
Sistemática da Área de Reabilitação Urbana da Ericeira, por deliberação da
Assembleia Municipal de Mafra, na sessão ordinária de 27 de setembro de
2018, em conformidade com o disposto no n.º 1, do artigo 17.º do Regime
Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009,
de 23 de outubro e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.
Mais se torna público, que a Operação de Reabilitação Urbana Sistemática da Área de Reabilitação Urbana da Ericeira e o Relatório de Ponderação da Discussão Pública, poderão ser consultados na página oficial
da Câmara Municipal de Mafra, em cumprimento do previsto no n.º 5 do
artigo 17.º do referido Regime Jurídico da Reabilitação Urbana.
28 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Hélder António Guerra de Sousa Silva.
311690385

MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES
Aviso (extrato) n.º 14393/2018
Em cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho se torna público que, por deliberação da reunião de Câmara Municipal de 10 de setembro de 2018, e nos termos do artigo 99.º-A
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, dos n.os 2 a 4 do artigo 153.º
da mesma Lei, e do artigo 27.º do Orçamento do Estado para 2018,
aprovado pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, conjugado com o
n.º 7 do artigo 38.º da LTFP foi aprovada a consolidação da mobilidade
intercarreiras do trabalhador Manuel Altino Barros Ribeiro, da carreira
e categoria de Polícia Municipal, Agente Municipal de 1.ª classe, para a
carreira e categoria de Técnico Superior (Ciências Sociais), integrada na
unidade orgânica Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, do
Departamento Financeiro, Económico e Social, na 2.ª posição remuneratória da carreira/categoria de Técnico Superior, nível remuneratório 15
da tabela remuneratória única, a que corresponde a remuneração base
mensal de 1 201.48€ com efeitos a 10 de setembro de 2018.
21 de setembro de 2018. — A Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Cristina Vieira.
311675935

MUNICÍPIO DA MOITA
Aviso (extrato) n.º 14394/2018
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho,
datado de 06/09/2018, ao abrigo do disposto no artigo 280.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, foi concedida licença
sem remuneração de longa duração, com início a 18/08/2018, à Assistente Operacional (cantoneira de limpeza), com contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado neste Município, Sandra
Sofia Dias Raposo.
24 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Marques Garcia.
311674922

MUNICÍPIO DE MOURA
Aviso n.º 14395/2018
Para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, faz-se público que foi concluído com sucesso, o período

Homologação das listas unitárias de ordenação final
dos procedimentos concursais no âmbito do programa
de regularização extraordinária dos vínculos precários
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
conjugadas com o n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de
dezembro, torna-se público que, através dos meus despachos datados
de 24 de setembro de 2018, foram homologadas as listas unitárias de
ordenação final dos candidatos, referentes aos procedimentos concursais
de regularização extraordinária de vínculos precários para a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,
ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, abertos através
dos avisos n.os OE201805/0612, OE201805/0615, OE201805/0628,
OE201805/0630, OE201805/0634, publicados na Bolsa de Emprego
Público de 11 de maio de 2018, para preenchimento de trinta e nove
postos de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional, treze
postos de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico e quatro
postos de trabalho na carreira e categoria de técnico superior.
As listas unitárias de ordenação final encontram-se afixadas em local
visível e público do Edifício dos Paços do Município e disponíveis na
página eletrónica do Município de Oliveira do Hospital: em www.cm-oliveiradohospital.pt.
24 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, José
Carlos Alexandrino Mendes.
311674436

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
Aviso n.º 14397/2018
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
16 de agosto de 2018, no uso da competência que me é conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, e nos termos do n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, na sua atual redação, foi nomeado, o Técnico Superior,
António Miguel Almeida Ministro, atual Chefe de Divisão de Projetos
e Obras Municipais para exercer o cargo de Chefe de Divisão de Gestão
Urbanística, em regime de acumulação de funções, até à designação
em comissão de serviço, através de procedimento concursal, de novo
dirigente intermédio de 2.º grau para a Divisão de Gestão Urbanística.
A presente nomeação produziu efeitos à data de 20 de agosto de
2018.
24 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Hugo Luís
Pereira Hilário.
311676331
Aviso n.º 14398/2018
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que por meu despacho
datado de 31 de agosto de 2018, determinei, nos termos da competência
que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis n.º 25/2015, de 30
de março e n.º 69/2015, de 16 de julho e pelo n.º 2 do artigo 13.º da Lei
n.º 65/2007, de 12 de setembro, a renovação da comissão de serviço do
Coordenador Municipal de Proteção Civil (CMPC), anteriormente designado de Comandante Operacional Municipal (COM), em conformidade
com o disposto no n.º 4, do artigo 13.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, conjugado com a alínea a) do artigo 30.º e artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 73/2013, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 21/2016, de 24
de maio e ainda em conformidade com a alínea b) do artigo 41.º da Lei
n.º 27/2006, na redação dada pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, pelo
período de três anos, com efeitos a 2 de setembro de 2018.

