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MUNICÍPIO DE SINTRA
Aviso (extrato) n.º 8356/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 3.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho
do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara, de 2 de maio de 2016, foram
celebrados contratos de trabalho por tempo indeterminado com Carlos
Manuel Simões Aguiar, Daniel Filipe Folgoa Alves, Nelson Manuel Antunes Moreira e Vasco Alexandre Cardoso Ventura, cujo início de funções
ocorreu em 16 de maio de 2016, para a carreira de Assistente Operacional, categoria de Assistente Operacional (guarda-freio), para a 1.ª posição
remuneratória/nível remuneratório 1, correspondente a 530,00 euros.
3 de junho de 2016. — A Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, Maria de Jesus Gomes, por subdelegação de competências
conferida pelo Despacho n.º 1-PM/2013, de 29 de outubro.
309679642

referente ao procedimento concursal aberto por aviso publicado no
Diário da República, n.º 150, de 4 de agosto de 2015, para a categoria
de Assistentes Técnicos, a candidata Ana Cláudia Máximo Cambalhota
para a celebração de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, com efeitos a 1 de junho de 2016.
14 de junho de 2016. — O Presidente, Carlos Casimiro.

309670189

FREGUESIA DE ALVALADE
Aviso (extrato) n.º 8359/2016
Homologação das listas unitárias de ordenação final
Referências A, B, C, D, E, F, G, I, J, K e L

MUNICÍPIO DE TÁBUA
Edital n.º 551/2016
Mário de Almeida Loureiro, Presidente da Câmara Municipal de
Tábua, torna público, no uso da sua competência que lhe confere o
artigo 35.º, n.º 1, alínea t), e em cumprimento com o disposto no artigo 56.º, ambos do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, que a
Câmara Municipal de Tábua, em sua Reunião Ordinária de 25 de maio
de 2016, aprovou a proposta referente à 2.ª Alteração ao Regulamento
Municipal de Taxas e Outras Receitas.
Mais torna público, que em cumprimento do estipulado no artigo 3.º,
n.º 3, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e que estabelece
o Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), se encontra em
discussão pública, pelo prazo de 30 dias a contar da data de publicação
na 2.ª série, do Diário da República, a 2.ª Alteração ao Regulamento
Municipal de Taxas e outras Receitas, publicado na 2.ª série, do Diário
da República, n.º 206, em 24 de outubro de 2014.
Os interessados podem consultar a referida alteração ao Regulamento
Municipal de Taxas e Outras Receitas junto do Balcão Único da Câmara
Municipal de Tábua, no Edifício dos Paços do Concelho, sito na Praça da
República, em Tábua, e sobre ele formularem, por escrito, as sugestões
tidas por convenientes. As sugestões devem ser dirigidas ao Presidente da
Câmara Municipal de Tábua, podendo estas ser enviadas por carta normal
ou registada, com aviso de receção, para esta morada ou aí entregues
pessoalmente, bem como remetidas para o e-mail geral@cm-tabua.pt.
Para produzir os devidos efeitos publica-se o presente Edital,
que vai ser publicado no Diário da República, na página eletrónica
www.cm-tabua.pt, e afixado nos lugares públicos do costume.
17 de junho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Mário
de Almeida Loureiro.
309671282

MUNICÍPIO DE TONDELA
Aviso n.º 8357/2016
José António Gomes de Jesus, presidente da Câmara Municipal de
Tondela, torna público que, em reunião de câmara extraordinária, de
dezassete de junho de dois mil e dezasseis, foi deliberado por unanimidade, dispensar de Avaliação Ambiental Estratégica a 1.ª alteração do
PPPIT nos termos do n.º 1 do artigo 120.º do RJIGT
22 de junho de 2016. — O Presidente da Câmara, José António Gomes de Jesus.
309683198

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALVA E MIRA-SINTRA
Aviso n.º 8358/2016
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Para os devidos efeitos e ao abrigo do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que foi deliberado pelo executivo
da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, na reunião de 12 de
maio de 2016, utilizar a reserva de recrutamento para a contratação
de candidata colocada sequencialmente na lista de classificação final

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º do anexo da Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril, torna-se público que as listas unitárias de ordenação finais,
relativas às Referências A, B, C, D, E, F, G, I, J, K e L do procedimento
concursal comum publicado pelo Aviso n.º 12582/2015, no Diário da
República, 2.ª série, N.º 211, 28 de outubro, e pela Declaração de Retificação n.º 997/2015, no Diário da República, 2.ª série, N.º 220, 10 de
novembro, e homologadas em reunião de Executivo no dia 20 de junho de
2016, se encontram publicitadas em local visível e público das instalações
da Freguesia (Rua Conde de Arnoso, n.º 5-B, 1700-112 Lisboa) e disponíveis para consulta na sua página eletrónica (http://www.jf-alvalade.pt/).
21 de junho de 2016. — O Presidente da Junta de Freguesia, André
Moz Caldas.
309677852

FREGUESIA DE AMOREIRA
Aviso n.º 8360/2016
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho datado do
dia 30 de maio de 2016, foi autorizada a Mobilidade Interna intercarreiras da Assistente Operacional, Maria Alexandra Hipólito do Rosário
Moleiro, para a carreira/categoria de Assistente Técnica, nos termos do
artigo 92.º, 93.º, 97.º e 153.º e seguintes da Lei n.º 35/2014 de 20 de
junho, com a remuneração de 683,13€ correspondente à posição 1.ª,
nível 5, com efeitos a partir de 1 de junho de 2016, por 6 meses.
20 de junho de 2016. — O Presidente, José Manuel Ferreira Simões.
309686454

FREGUESIA DE LORVÃO
Aviso n.º 8361/2016
1 — Nos termos do disposto no 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, e artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que
aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público
que, na sequência de aprovação por deliberação da Junta de Freguesia,
aprovada em reunião do órgão executivo no dia 11 de maio de 2016, se
encontra aberto pelo período de 10 dias úteis, procedimento concursal
comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado para ocupação de um posto de trabalho de
Assistente Operacional.
2 — Legislação aplicável ao presente procedimento concursal: Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP); Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril
(PPC); Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro e Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro
(LOE 2015).
3 — Duração do Contrato: Por tempo indeterminado.
4 — Para efeitos do n.º 1 do artigo 4.º da PPC, regista-se a inexistência
de qualquer reserva de recrutamento constituída nesta Junta de Freguesia
e no que diz respeito à consulta à Entidade Centralizada para constituição
das reservas de recrutamento (ECCR) de acordo com a atribuição que é
conferida ao INA pela alínea c) do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 48/2012,
de 29 de fevereiro, foi declarado pelo INA, o seguinte: “Não tendo ainda
decorrido qualquer procedimento concursal para constituição de reservas

