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que corresponde a remuneração de base 505,00 €, com efeitos a partir
de 30 de outubro de 2014;
Júlio Venâncio Rosa, na carreira e categoria de Assistente Operacional (motorista de pesados), posição e nível remuneratório 6, a que
corresponde a remuneração de base 738,05 €, com efeitos a partir de
01 de janeiro de 2015.
19 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge
Paulo Colaço Rosa.
308392146

MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO
Aviso n.º 1677/2015

redação atual, por remissão do n.º 4 do artigo 17.º do Regime Jurídico
da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de
23 de outubro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 32/2012,
de 14 de agosto, o prazo para discussão pública é de 22 dias úteis,
com início 5 dias úteis após a data da publicação no Diário da República, podendo os interessados endereçar ao Presidente da Câmara
Municipal de Oleiros, por escrito, as suas reclamações, observações,
sugestões e pedidos de esclarecimento, dentro do prazo referido.
Torna-se ainda público que os interessados podem consultar a referida
deliberação e os documentos que a integram, bem como os referidos
projetos no Gabinete Técnico da Câmara Municipal de Oleiros todos os
dias úteis durante o horário de expediente ou através do sítio eletrónico
da Câmara Municipal de Oleiros (www.cm-oleiros.pt).
26 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara, Fernando Marques Jorge, Dr.
208398992

Lista de ordenação final
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril,
torna-se público que a lista unitária de ordenação final dos candidatos
ao procedimento concursal comum de recrutamento por tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico superior (área de atividade — Sociologia), publicado
no Diário da República, 2.ª série por aviso n.º 6323/2014, 22 de maio
de 2014, homologada pelo Presidente da Câmara Municipal em 28 de
janeiro de 2015, se encontra afixada no átrio dos Paços do Município e
disponível na página eletrónica em www.cm-mondimdebasto..pt.
28 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara, Humberto da
Costa Cerqueira.
308399607

MUNICÍPIO DE MURÇA
Aviso n.º 1678/2015
Torna-se público, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação,
que se encontra em discussão pública o pedido de alteração licença de
loteamento n.º 02/1999, em nome de António de Oliveira Rei, Aldino
Pereira de Sousa e António dos Anjos Teixeira Pinto, com morada no
lugar de Covelas, freguesia e Concelho de Murça, na qualidade de titulares do loteamento, situado no mesmo lugar de Covelas, pelo período
de 15 dias, que se inicia oito dias após a publicação do presente aviso
na 2.ª série do Diário da República.
A alteração proposta consiste no reajustamento das áreas dos lotes,
áreas de implantação e áreas de construção.
O processo administrativo pode ser consultado, todos os dias úteis
dentro das horas de normais de expediente, na Secção Administrativa
da Divisão do Planeamento Obras e Ambiente da Câmara Municipal
de Murça.
As sugestões, reclamações ou observações que, eventualmente, venham a ser apresentadas, devem ser formuladas através de requerimento
escrito, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, devendo neste
constar a identificação completa, os endereços dos seus autores e a
qualidade em que se apresentam, as quais deverão ser entregues na
Câmara Municipal, ou remetidas por correio, sob registo.
27 de janeiro de 2015. — O Vice-Presidente da Câmara, Raul António
Ribeiro Luís.
308395727

MUNICÍPIO DE OLEIROS
Aviso n.º 1679/2015
Projeto de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de
Oleiros e respetivo Projeto de Operação de Reabilitação
Urbana — Abertura de Período de Discussão Pública
Fernando Marques Jorge, Presidente da Câmara Municipal de Oleiros,
torna público que a Câmara Municipal, em reunião ordinária de 23 de
janeiro de 2015, deliberou submeter a discussão pública o Projeto de
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Oleiros e o respetivo
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana/Projeto de Operação
de Reabilitação Urbana (ORU). Assim, de acordo com os n.os 3 e 4
do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua

MUNICÍPIO DE PALMELA
Aviso n.º 1680/2015
Procedimento concursal comum para preenchimento de postos de
trabalho de Assistente Operacional (área funcional de Condutor de
Máquinas Pesadas e Veículos Especiais/Motorista de Transportes
Coletivos), em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado.
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da Senhora
Vereadora Adília Candeias, no exercício de competência delegada na área
de recursos humanos, datado de 15 de janeiro de 2015, e nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, n.º 1
e alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas por
tempo indeterminado, com ocupação do posto de trabalho correspondente à categoria da carreira de Assistente Operacional (área funcional
de Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais/Motorista de
Transportes Coletivos) constante no Mapa de Pessoal, com os candidatos
a seguir mencionados, aprovados no concurso aberto por aviso publicado
na 2.ª série do Diário da República n.º 146, de 31 de julho de 2014, e
que, segundo a ata da reunião do júri do concurso, homologada em 15
de dezembro de 2014, são os seguintes:
Com efeitos a partir de 19.01.2015 — Armando Jorge Fernandes
Monteiro, ficando colocado na 1.ª posição, nível 1 do posicionamento
remuneratório da categoria.
Com efeitos a partir de 19.01.2015 — Marcelino Dinis Guetas de
Matos, ficando colocado na 1.ª posição, nível 1 do posicionamento
remuneratório da categoria.
19 de janeiro de 2015. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos
e Organização, Ana Paula Ruas (no uso da competência subdelegada
por Despacho n.º 19/2014, de 6 de janeiro).
308383358

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS
Aviso n.º 1681/2015
Para os devidos efeitos se torna público, que cessou a mobilidade
interna, a Assistente Técnica, Sónia Maria Neves Noivo da Cruz, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, com efeitos a
31 de dezembro de 2014.
21 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara, João Salgueiro.
308387935
Aviso n.º 1682/2015
Para efeitos do disposto na alínea d) artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de
20 de junho, torna-se público que por despachos da Caixa Geral de Aposentações, foram desligados dos serviços, por motivos de aposentação
os seguintes trabalhadores:
João Manuel Capaz Carpinteiro — Assistente Operacional, com a
2.ª posição remuneratória, nível 2.1.
Vítor Manuel Matias Simões — Assistente Operacional, com a 1.ª posição remuneratória, nível 1.3.

