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celho, Praça do Bocage 2901-866 Setúbal ou via correio eletrónico
(seag@mun-setubal.pt).
13 de junho de 2016. — A Presidente da Câmara, Maria das Dores
Meira.
309670942
Aviso n.º 8190/2016
Gabinete de Apoio Pessoal à Presidência
Para os devidos efeitos, se torna público que, por Despacho n.º 66/2016,
de 09/06/2016, a Presidente da Câmara, fazendo uso de competência
própria, designou para a constituição do seu Gabinete de Apoio Pessoal,
com efeitos a partir de 1 de junho de 2016, nos termos e ao abrigo do
disposto nos artigos 42.º, n.º 1, alínea c), e 43.º ambos da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, António Luís Lucas Rodrigues — designado para
exercer funções de Adjunto, com a remuneração correspondente a 80 %
da remuneração base que cabe legalmente ao Vereador a tempo inteiro,
em regime de exclusividade, nos termos do n.º 2 do artigo 43.º do supra
referido diploma legal e a sua consequente exoneração do exercício
das funções de Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação (Vereador
Manuel Pisco Lopes) ao abrigo do disposto no artigo 43.º, n.º 4, do supra
referido diploma legal.
14 de junho de 2016. — A Vereadora, com competência delegada pelo
Despacho n.º 135/2013/GAP, de 22 de outubro, Carla Guerreiro.
309671022

MUNICÍPIO DE SILVES
Aviso n.º 8191/2016
Para os devidos efeitos se torna pública, que nos termos do n.º 6 do
artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, a lista unitária de
ordenação final do procedimento concursal comum, para contratação
por tempo indeterminado, no regime de contrato de trabalho em funções
públicas, para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional na área de atividade Nadador-Salvador,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 230,
de vinte e quatro de novembro de dois mil e quinze, homologada pela
Presidente da Câmara Municipal de Silves em nove de junho de dois
mil e dezasseis.
Candidatos Aprovados
1.º André Prudêncio Ribeiro — 17,47 valores.
2.º Bruno Miguel Oliveira Barata — 17,35 valores.
3.º Márcio Miguel Duarte Silva — 16,69 valores.
4.º João Paulo Cabrita Gonçalves — 16,57 valores.
5.º Pedro António Ramos Durand — 16,52 valores.
6.º Ricardo José Raimundo Reis — 16,27 valores.
6.º Gustavo Felipe Negrizoli Cerqueira — 16,27 valores.
7.º Gonçalo Sintra Nicolau — 15,19 valores.
Candidato excluído por ter obtido uma valoração inferior a 9,5 valores
na avaliação psicológica: Hélder Manuel da Piedade Barbosa.
Candidato excluído por não ter comparecido à prova prática de conhecimentos: Flávio José Águas da Conceição.
Candidato excluído por ter desistido da prova prática de conhecimentos: Ricardo José Sequeira Martins.
9 de junho de 2016. — A Presidente da Câmara Municipal, Rosa
Cristina Gonçalves da Palma.
309655755

MUNICÍPIO DE SOURE
Aviso n.º 8192/2016
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do da alínea a)
do n.º 3 do artigo 93 da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e pelos meus
despachos de 28 de abril de 2016, foram autorizadas as Mobilidades
Internas Intercarreiras da Assistente Técnica Célia Marisa Rodrigues
Cordeiro e do Assistente Operacional Hugo José Caetano da Silva Mendes, para a categoria de Técnico Superior, pelo período de 18 meses,
com efeitos a 1 de maio de 2016, com a remuneração correspondente à
posição 1.ª e nível 11 da Tabela Remuneratória Única.
17 de maio de 2016. — O Presidente, Mário Jorge Nunes.
309628077

Aviso n.º 8193/2016
Para os efeitos previstos na alínea d), do 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 tempo indeterminado, por motivo
de denúncia, com a trabalhadora desta Autarquia, Maria Alice Pereira
Nunes Simões da carreira de Assistente Operacional, com efeitos a
01.05.2016.
27 de maio de 2016. — O Presidente, Mário Jorge Nunes.
309628247

MUNICÍPIO DE TONDELA
Aviso n.º 8194/2016
Proposta de Regulamento de Apoio à Habitação e Ação Social
José António Gomes de Jesus, presidente da Câmara Municipal de
Tondela, em cumprimento do disposto do n.º 1, alínea t), do artigo 35.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que na reunião ordinária de
catorze de junho de dois mil e dezasseis, deliberou dar início à discussão pública da proposta de regulamento de apoio à Habitação e Ação
Social estabelecendo um prazo de trinta dias, de acordo com o exposto
no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a contar da
data da publicação do presente aviso, para a formulação de sugestões e
para apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam
ser consideradas no âmbito deste procedimento, podendo o processo ser
consultado no sítio do Município (www.cm-tondela.pt) e nos serviços do
Balcão Único, localizados no edifício dos Paços do Concelho.
17 de junho de 2016. — O Presidente da Câmara, José António Gomes de Jesus.
309670529

MUNICÍPIO DE VALONGO
Edital n.º 541/2016
Eng.º José Augusto Sobral Pires, Vice-presidente da Câmara Municipal, com poderes delegados pelo Despacho n.º 12/GAP/2013, de
03 de dezembro, do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
de Valongo:
Faz saber que em cumprimento do disposto na alínea ccc), do n.º 1 do
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual,
para efeitos do disposto da alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo
diploma, a câmara municipal de Valongo, em sua reunião ordinária
realizada no dia 16 de junho de 2016, deliberou, por unanimidade, iniciar o procedimento tendente à desafetação do domínio público, de uma
parcela de terreno, com a área de 1225,00 m2, sita na rua 1.º de maio,
a confrontar de norte com A. Brito Administração Imobiliária, S. A., a
nascente com Leme Motores Elétricos, L.da e Outro, a sul com Caminho
de servidão e a poente com José Moreira Duarte, da freguesia de Alfena,
concelho de Valongo.
A parcela acima identificada será para integrar no domínio privado
e posterior cedência. Nestes termos, convidam-se os eventuais utentes,
que porventura se sintam lesados pela pretendida desafetação da parcela, a apresentarem reclamação fundamentada, por escrito, dirigida ao
Sr. Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 30 dias úteis.
Para constar se publica o presente edital que vai ser afixado nos
locais públicos de estilo, publicado na 2.ª série do Diário da República
e num jornal local.
21 de junho de 2016. — O Vice-Presidente, Eng.º José Augusto Sobral Pires.
209676329

MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO
Aviso n.º 8195/2016
Eng. António Cardoso Barbosa, Presidente da Câmara Municipal de
Vieira do Minho, nos termos do artigo 139.º do Código de Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 07 de janeiro,
faz público que, a Assembleia Municipal de Vieira do Minho, na sua
sessão ordinária do passado dia dezoito de junho, aprovou a Terceira
Revisão ao Regulamento Municipal de Acesso ao Programa Jovem
Voluntário, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião
ordinária datada do passado dia vinte e três de março.

