7933

Diário da República, 2.ª série — N.º 53 — 15 de março de 2018
Por motivo de falecimento, o trabalhador da carreira e categoria de
assistente operacional: António José Fernandes Araújo, da posição e nível
remuneratório 7 da tabela remuneratória única, com uma retribuição de
789,54€, com efeito a 31/05/2017.
Por motivo de exoneração, o trabalhador nomeado, Gonçalo Nuno Ferreira Amaro, com uma retribuição de 2.087,66€, com efeito a 16/10/2017.
28 de fevereiro de 2018. — A Vereadora com o Pelouro dos Recursos
Humanos, Élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão.
311169855

MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO
Declaração de Retificação n.º 205/2018
Por ter saído com inexatidão o Aviso n.º 1636/2018, inserto no Diário
da República, 2.ª série, n.º 25, de 5 de fevereiro de 2018, retifica-se
o mesmo. Assim, onde se lê «Rita Moreira Alves Miranda Azevedo,
para o cargo de Serviço de Apoio à Família; Rui Filipe Dias Santos,
para o cargo de Serviço de Rede Social» deve ler-se «Rita Moreira
Alves Miranda Azevedo, para o cargo de Chefe do Serviço de Apoio à
Família; Rui Filipe Dias Santos, para o cargo de Chefe do Serviço de
Rede Social».

MUNICÍPIO DO SEIXAL
Aviso n.º 3484/2018
Torna-se público que foram autorizadas por meus despachos
n.º 3405/VJG/2017 e 155/VJG/2018, de 28 de dezembro de 2017 e
19 de janeiro de 2018, as consolidações definitivas das mobilidades
internas nas categorias dos trabalhadores Teresa da Conceição Oliveira Rodrigues, assistente técnica da Câmara Municipal de Lisboa e
Joaquim David Lourenço Fernandes, assistente operacional da Câmara
Municipal de Almada, com efeitos a 29 de dezembro de 2017 e a 1 de
janeiro de 2018 respetivamente, nos termos previstos no artigo 99.º
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, passando os referidos trabalhadores
a integrar o mapa de pessoal desta Câmara Municipal e mantendo o
posicionamento remuneratório detido na situação jurídico-funcional
de origem.
26 de fevereiro de 2018. — O Vereador do Pelouro do Planeamento,
Mobilidade, Cultura e Recursos Humanos, Jorge Osvaldo Dias dos
Santos Gonçalves.
311173126

6 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim
Couto.
311116645

MUNICÍPIO DE SOURE

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Projeto de Operação de Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática
da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Soure

Aviso n.º 3482/2018
Cessação da Relação Jurídica de Emprego Público
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação e, para os devidos
efeitos, torna-se público que cessaram a relação jurídica de emprego
público com este Município os seguintes trabalhadores:
Por motivo de aposentação:
Carlos Duarte Oliveira, na carreira/categoria de Assistente Operacional, com a posição remuneratória entre 06 e 07 e o nível remuneratório
6 e 7, desligado do serviço em 1 de janeiro de 2017.
Por motivo de falecimento:
Albertino Gomes Soares, na carreira/categoria de Assistente Operacional, com a posição remuneratória entre 06 e 07 e o nível remuneratório
6 e 7, desligado do serviço em 26 de novembro de 2017.
Alberto Eduardo Ferreira Batista, carreira/categoria de Assistente
Operacional, com a posição remuneratória entre 07 e 08 e o nível remuneratório 7 e 8, desligado do serviço em 31 de janeiro de 2018.
8 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Jorge M. R. Vultos
Sequeira.
311165253
Aviso n.º 3483/2018
Projeto de Regulamento Municipal de apoio à vacinação infantil

Aviso n.º 3485/2018

Abertura do período de discussão pública
Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Soure, torna público, que a Câmara Municipal, na sua Reunião
Extraordinária Pública de 20 de fevereiro de 2018, deliberou, aprovar
o projeto de Operação de Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática para
a Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Soure, orientada por um
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), e submetê-lo
a discussão pública, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 17.º do
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação atual, a promover nos
termos previstos no artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015,
de 14 de maio.
O período de discussão pública terá início no 5.º dia posterior à publicação do presente Aviso no Diário da República, com a duração de
20 dias, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 89.º do RJIGT.
Durante este período, os interessados poderão apresentar as suas
reclamações, observações ou sugestões por escrito, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Soure, ou por correio eletrónico para o
endereço pdm@cm-soure.pt.
Mais se informa que o documento da proposta se encontra disponível
para consulta, na Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e Desenvolvimento, nas horas normais de expediente, e em www.cm-soure.pt.
27 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Mário Jorge
da Costa Rodrigues Nunes.
311171174

Jorge Manuel Rodrigues Vultos Sequeira, Presidente da Câmara
Municipal de S. João da Madeira, torna público, nos termos e para os
efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
que a Câmara Municipal deliberou, em reunião realizada no dia 20 de
fevereiro de 2018, submeter a consulta pública, pelo prazo de 30 dias,
contados do dia seguinte ao da publicação do presente Aviso no Diário
da República, o Projeto de Regulamento Municipal de Apoio à Vacinação
Infantil, e cujo texto pode ser consultado no site da Câmara Municipal
de S. João da Madeira (www.cm-sjm.pt) ou na Divisão Jurídica, Administrativa e de Gestão de Recursos Humanos, situada no edifício do
Fórum Municipal.
Os interessados podem endereçar por escrito para a Câmara Municipal
as eventuais reclamações, sugestões, observações e propostas dentro do
prazo referido, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal ou para o
email ireneguimaraes@cm-sjm.pt.

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 42.º do anexo à
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugado com
o artigo 43.º do mesmo diploma legal e em cumprimento do disposto
no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação,
torna-se ainda público que, por meu Despacho n.º 10/2017, de 23 de
outubro de 2017, foi nomeado para o exercício de funções de Secretário
do gabinete de apoio ao conjunto dos vereadores, em regime de comissão
de serviço, António Rodrigues da Costa Graça, com efeitos a partir do
dia 23 de outubro de 2017.

21 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge
M. R. Vultos Sequeira.
311154878

19 de fevereiro de 2018. — A Presidente da Câmara Municipal, Anabela Freitas.
311148421

MUNICÍPIO DE TOMAR
Aviso (extrato) n.º 3486/2018

