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tempo indeterminado, com efeitos a partir de 17 de setembro de 2018,
para a categoria de Assistente Operacional, 1.ª posição remuneratória,
nível 1 da tabela remuneratória única, a que corresponde a remuneração
de 580,00 € com os seguintes trabalhadores:
Bruno Miguel Paraíso Mendes.
Maria Fátima Brito Gonçalves.
Mais se faz público que, o trabalhador supra referido fica isento do
cumprimento do período experimental, por aplicação do artigo 11.º da
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.
25 de setembro de 2018. — A Vereadora Permanente Responsável
pela Gestão de Recursos Humanos, Teresa Maria Borges Cardoso.
311678413

MUNICÍPIO DE LISBOA
Aviso n.º 14450/2018
Para os devidos efeitos e nos termos do disposto dos artigos 214.º,
222.º e 223.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, notifica-se José Fernandes Antunes
Severino, Assistente Operacional da Câmara Municipal de Lisboa, que
na sequência do Processo Disciplinar n.º 21/2017 PDI, a Câmara Municipal de Lisboa, reunida a 13 de setembro de 2018, deliberou aprovar
a Proposta n.º 625/2018 e aplicar-lhe a sanção disciplinar de demissão,
a qual começa a produzir os seus efeitos legais nos 15 dias após a data
da publicação do presente aviso, de acordo com o artigo 223.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas.
A sanção disciplinar foi-lhe aplicada por ter violado o dever geral de
assiduidade, nos termos do disposto no n.º 1 e na alínea g) do n.º 3 do
artigo 297.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
Informa-se ainda que da referida decisão cabe recurso nos termos
da Lei.
25 de setembro de 2018. — O Diretor Municipal de Recursos Humanos, João Pedro Contreiras.
311678957

MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO

MUNICÍPIO DE OURÉM
Edital n.º 952/2018
Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque, Presidente
da Câmara Municipal de Ourém, torna público que, nos termos do
n.º 2, do artigo 36.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
conjugado com o disposto no artigo 36.º do Código do Procedimento
Administrativo e em cumprimento do seu Despacho n.º 33/2018, datada de 01 de agosto de 2018, foram subdelegadas no Senhor Vereador
Natálio de Oliveira Reis, a presidência da Comissão de Toponímia e
as competências definidas na alínea ss), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro (estabelecer a denominação das ruas
e praças da localidades e das povoações após parecer da competente
junta de freguesia) bem como as competências definidas na alínea tt),
do n.º 1, também do artigo 33.º, da citada Lei (estabelecer as regras de
numeração dos edifícios).
O presente Edital produz efeitos a 01 de agosto de 2018.
20 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Luís Miguel
Albuquerque.
311679442

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS
Aviso n.º 14453/2018
Para os devidos efeitos torna-se público que por meu despacho de
25 de setembro de 2018 e de acordo com as competências que me são
conferidas pelo artigo 35.º, n.º 2 alínea a) do anexo I à Lei n.º 75/2013 de
12 de setembro, conjugado com o artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 305/2009
de 23 de outubro, e nos termos dos artigos 92.º e seguintes da Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, determino a mobilidade interna na modalidade de mobilidade intercarreiras, do seguinte trabalhador, com efeitos
a 01 de outubro de 2018:
O Assistente Operacional, Hugo Filipe Ferreira Vieira de Almeida,
para Assistente Técnico, ficando posicionado na 1.ª posição remuneratória da categoria de Assistente Técnico.
25 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, José Jorge
Couto Vala.
311680608

Aviso n.º 14451/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
atual redação Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, no
seguimento de deliberação tomada pelo Executivo Municipal em reunião
de 27.08.2018 e dos meus despachos de 10.09.2018, foram celebrados
contratos de trabalho por tempo indeterminado entre este Município e
as trabalhadoras a seguir elencadas, para o exercício de funções públicas
em período experimental:
Ariana Margarida Camarneiro Simões, Márcia da Conceição da Costa
Monteiro e Margarida Isabel Maia Rodrigues, na categoria de Assistente
Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais) da carreira geral de Assistente
Operacional, 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 1, da TRU
em vigor.
A contratação foi precedida de procedimento concursal comum para
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, aberto por aviso n.º 13372/2016, publicado na 2.ª série do
Diário da República n.º 208, de 28.10.2016 e produz efeitos a partir do
dia 12 de setembro de 2018, inclusive.
21 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Emílio
Augusto Ferreira Torrão, Dr.
311680138

MUNICÍPIO DE MURÇA
Aviso n.º 14452/2018
Para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que, por motivo de falecimento, cessou a relação jurídica de emprego público, de Assistente Operacional do mapa de pessoal deste Município, Fernando José Moutinho,
com efeitos ao dia 29 de julho de 2018. O trabalhador encontrava-se
posicionado na posição remuneratória 2, nível remuneratório 2, com
uma remuneração base mensal de 580 €.
21 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Mário Artur
Correia Lopes.
311680665

MUNICÍPIO DE PORTO SANTO
Aviso n.º 14454/2018
1 — Torna-se público, nos termos e para os efeitos conjugados do n.º 2
do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com a alínea a) do n.º 1 do
artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, que, por meu despacho de 24/09/2018, ante a deliberação tomada pelo Órgão Executivo
de 08/05/2018, se encontram abertos, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
procedimentos concursais comuns para ocupação de 3 (três) postos de trabalho, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal, deste Município, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em várias áreas de trabalho, de acordo com as seguintes referências:
Ref.ª A: 1 (um) posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior — Veterinário Municipal, para o Gabinete Municipal de
Veterinária;
Ref.ª B: — 1 (um) posto de trabalho de Assistente Operacional — área
de Cantoneiro, para a Divisão de Obras, Ambiente e Serviços Urbanos; e
Ref.ª C: — 1 (um) posto de trabalho de Assistente Operacional — área
de Coveiro, para a Divisão de Obras, Ambiente e Serviços Urbanos.
2 — Para efeitos do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, regista-se a inexistência de qualquer reserva de recrutamento constituída nesta Câmara Municipal e, também a inexistência
de pessoal em situação de mobilidade especial, conforme resposta da
Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), que atualmente é a Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), ao e-mail enviado
para o efeito, em razão de não ter sido, ainda, publicitado qualquer
procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento.
3 — De acordo com solução interpretativa uniforme da Direção-Geral
das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homologada

