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 MUNICÍPIO DE SERPA
Aviso (extrato) n.º 7443/2017

Consolidação definitiva de mobilidade na categoria, 
intercategorias e intercarreiras

Torna -se público que, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, teve lugar a consolidação 
das seguintes mobilidades:

Por meu despacho, datado de 24 -04 -2017, a consolidação da mobili-
dade na categoria, por se encontrarem reunidos os requisitos do n.º 3 do 
artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do trabalhador:

João António Charrua Barros e Silva, cujo serviço de origem era o 
Município de Odemira, da carreira de Assistente Técnico, que consolida 
no Mapa de Pessoal deste Município, na mesma carreira e categoria, 
com efeitos a 1 de maio de 2017;

Por meu despacho, datado de 31 de maio de 2017, a consolida-
ção das mobilidades intercarreiras/intercategorias, por se encontra-
rem reunidos os requisitos dos n.os 1, 2 e 3 do artigo 99.º -A da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, dos trabalhadores infra, com efeitos a 
1 de junho de 2017:

António Fernando Limpo Moita, na carreira técnica superior (2.ª po-
sição e nível 15 da tabela remuneratória única, no valor de 1201,48€);

Catarina Luzia Guerreiro Inácio Braga, na carreira técnica supe-
rior (2.ª posição e nível 15 da tabela remuneratória única, no valor de 
1201,48€);

Marta Judite Baião Mestre, na categoria de técnica de informática 
do grau 1 (correspondente a uma posição intermédia entre o nível 13 e 
14, previsto na tabela remuneratória única, no valor de 1139,69€), da 
carreira de técnica de informática;

Maria de Fátima dos Santos Borges, na carreira e categoria de as-
sistente técnico (1.ª posição e nível 5, previsto na tabela remuneratória 
única, no valor de 683,13€);

Rita Sofia dos Santos Tubal Afonso, na carreira e categoria de as-
sistente técnico (1.ª posição e nível 5, previsto na tabela remuneratória 
única, no valor de 683,13€);

Ana Rita Cabecinha Correia, na carreira e categoria de assistente 
técnico (1.ª posição e nível 5, previsto na tabela remuneratória única, 
no valor de 683,13€);

Maria Alexandrina Cabral Afonso Caeiro Batarda, na carreira de 
técnico superior (2.ª posição e nível 15, no valor de 1201,48€).

12 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Tomé Alexandre 
Martins Pires.

310565019 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Aviso n.º 7444/2017

Conclusão do Período Experimental
Na qualidade de vereadora com competência delegada nos domí-

nios dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da 
Câmara através do Despacho n.º 135/2013/GAP, de 22 de outubro, 
torna -se público que, nos termos do disposto nos artigos 45.º e 
seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, por meu 
despacho de 6 de junho de 2017, foi homologada a ata que contém 
o relatório de avaliação final da conclusão com sucesso do período 
experimental dos trabalhadores abaixo individualizados, na mo-
dalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para a carreira e categoria de Assistente Operacional 
(Coveiro), no âmbito do procedimento concursal aberto através do 
aviso n.º 25547/2010, publicado no Diário da República, n.º 236, 
2.ª série, de 07/02/2010:

Pedro Manuel Palheira Raposo de Matos — 14,3 valores;
Jorge Manuel de Jesus Bruno — 14,3 valores;
Cândido Luís Gomes Leandro — 14,3 valores;
Ilídio dos Ramos Rodrigues — 14,3 valores;
José António Mendes Pena — 14,3 valores;

A Vereadora com competência delegada pelo Despacho n.º 135/2013/
GAP, de 22 de outubro.

7 de junho de 2017. — A Vereadora, Carla Guerreiro.
310566048 

 MUNICÍPIO DE TAROUCA

Aviso n.º 7445/2017

Revisão do Plano Diretor Municipal de Tarouca

Período de discussão pública
Valdemar de Carvalho Pereira, Presidente da Câmara Municipal 

de Tarouca, torna público, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 89.º do 
Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de maio (RJIGT), que, por deliberação 
da Câmara Municipal de 14 de junho de 2017, foi determinado proceder 
à abertura do período de discussão pública sobre a proposta da Revisão 
do Plano Diretor Municipal de Tarouca, durante trinta dias seguidos, 
contados a partir do 5.º dia útil seguinte à publicação do presente aviso 
na 2.ª série do Diário da República.

Os documentos que integram a proposta da Revisão do Plano Diretor 
Municipal de Tarouca, o respetivo relatório ambiental, o parecer final, a 
ata da comissão consultiva, os demais pareceres emitidos e os resultados 
da concertação, encontram -se disponíveis para consulta dos interessados 
na Câmara Municipal de Tarouca, Divisão de Gestão Urbanística e do 
Ambiente, Edifício dos Paços do Município, Av. Dr. Alexandre Taveira 
Cardoso, 3610 -128 Tarouca, todos os dias, incluindo sábados, domingos 
e feriados, durante o período de atendimento ao público (9,00 horas às 
16 horas) e na página da internet do Município de Tarouca em www.
cm -tarouca.pt.

Durante o período de discussão pública, os interessados podem for-
mular, por escrito, as suas reclamações, observações ou sugestões, a 
fim de, em fase ulterior, serem apreciadas e ponderadas pelo executivo 
municipal.

As reclamações, observações e sugestões poderão ser enviadas por 
carta registada com aviso de receção, dirigida ao Presidente da Câmara 
Municipal de Tarouca para Paços do Município, Av. Dr. Alexandre Ta-
veira Cardoso, 3610 -128 Tarouca, ou entregues diretamente na Divisão 
de Gestão Urbanística e Ambiente, ou ainda por correio eletrónico para 
o endereço pdm@cm -tarouca.pt.

E, para que conste, mandei publicar este aviso no Diário da República 
e outros de igual teor, na comunicação social, na página da Internet do 
Município de Tarouca e nos locais de estilo habituais.

16 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Valdemar de Car-
valho Pereira.

610591652 

 MUNICÍPIO DE TAVIRA

Aviso n.º 7446/2017
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da Vereadora 

de Administração, Finanças e Assuntos Sociais de 2017/06/09 e nos 
termos do artigo 17.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto foi renovada 
a comissão de serviço de Elizabete Maria Farias Coelho, no cargo de 
Chefe da Divisão de Projetos, Energia e Obras Municipais, com efeitos 
a partir de 2017/07/07.

13 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Botelho.

310567393 

 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Aviso n.º 7447/2017
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torno público que, na sequência do procedimento concursal 
na categoria de Técnico Superior (Gestão), aberto por aviso publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de 30 de janeiro de 2017; foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas a termo certo, nos 
termos do artigo 56.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com a trabalha-
dora Ana Margarida Duarte Dias, com efeitos a 12 de junho do corrente 
ano, com a remuneração correspondente à 2.ª posição e ao 15.º nível, 
da tabela remuneratória única.

13 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ra-
mos Ferreira.

310567247 


