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b) Carlos João Pardal Carvalho, Chefe da Divisão de Planeamento,
Gestão Urbanística e Obras Municipais, que inclui os seguintes serviços:
Secção de Loteamentos e Obras Particulares; Fiscalização Municipal
e Obras Particulares; Gabinete Técnico e Planeamento; Sistema de
Informação Geográfica; Ambiente; Gestão Florestal; Arqueologia e
Logística Municipal que tem na sua dependência os serviços de Obras
Municipais — Serviços Operativos; Águas e Saneamento — Serviços
Operativos; Transportes, Máquinas e Viaturas; Sinalização e Segurança
Rodoviária; Limpeza Urbana e Edifícios Municipais; Espaços Verdes
e Cemitérios.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
31 de janeiro de 2014, nomeei Ana Margarida Espingarda Sales Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação a Tempo Inteiro, com efeitos a
partir de 1 de fevereiro de 2014, nos termos do disposto na alínea b)
do n.º 2 do artigo 42.º e n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro.

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014.
Publique-se e divulgue-se pelos Serviços da Autarquia.

14 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, José Carlos
Alexandrino Mendes.
307621633

2 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Humberto da Silva
Marques.
307574135

MUNICÍPIO DE OEIRAS
Aviso n.º 2899/2014
Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Aviso n.º 2901/2014

MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA
Aviso n.º 2902/2014
Procedimento Concursal Comum de recrutamento de três
trabalhadores para exercerem funções no Gabinete de Educação,
Cultura e Desporto, em Contrato de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado, na categoria e carreira de Assistente
Operacional — Auxiliar de Ação Educativa.

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b) do
número 1 e do número 2 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, torna-se público que, na sequência do procedimento concursal
com vista à constituição de reservas de recrutamento para a categoria
de assistentes operacionais na área da ação educativa para celebração
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
aberto por aviso n.º 4090/2013, publicado no Diário da República, II
Série, n.º 56, de 20 de março e por deliberação da Assembleia Municipal
em 17 de dezembro de 2013 para ocupação de 6 postos de trabalho na
carreira de assistente operacional, categoria de assistente operacional
na área da ação educativa, do mapa de pessoal da Câmara Municipal de
Oeiras, de acordo com a respetiva lista unitária de ordenação final e com
recurso à reserva de recrutamento, foi celebrado contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, previsto na Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, com os seguintes trabalhadores:

Em cumprimento 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,
torna-se pública a Lista Unitária de Ordenação Final relativo ao procedimento concursal em epígrafe, aberto pelo Aviso n.º 8223/2013,
publicado na 2.ª série do Diário da República, de 26 de junho, a qual
foi homologada por despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de
11 de fevereiro de 2014, ao abrigo do n.º 2 do aludido artigo 36.º, da
citada Portaria:
Nomes Classificação

Para a 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 1, com início
a 06/01/2014

11 de fevereiro de 2014. — O Presidente de Câmara, João Paulo
Marçal Lopes Catarino.
307611905

Ana Margarida Galvão de Matos
Carlos Manuel Gomes Freire
Sandra Cristina Caçador Barqueta Paiva
Silvia Cláudia Lopes Fernandes
Para a 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 1, com início
a 20/01/2014
Joana Aboim Gomes
Para a 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 2, com início
a 01/02/2014
Isabel Maria Guedes Torre
5 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Paulo Vistas.
307598209

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Lista de Unitária de Ordenação final

1.º (Ex aequo) Ana Sofia Cardoso Martins Tavares 16,60 Valores
1.º (Ex aequo) Paula Alexandra Teixeira Martins André 16,60 Valores

MUNICÍPIO DO SABUGAL
Aviso n.º 2903/2014
António dos Santos Robalo, Presidente da Câmara Municipal do
sabugal, torna público que, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 42.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nomeou Maria Amélia Martins
Afonso Rodrigues, secretária do gabinete de apoio à vereação, com
efeitos ao dia 1 de fevereiro de 2014.
5 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, António dos
Santos Robalo.
307609298

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM
Declaração de retificação n.º 194/2014

Aviso (extrato) n.º 2900/2014
Para os devidos efeitos, faz-se público que, por meu despacho de
21 de janeiro de 2014, e em cumprimento do estabelecido na alínea b)
do n.º 1 e c) do n.º 2 do artigo 42.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, determinei que passe a integrar o Gabinete de Apoio
ao conjunto dos Vereadores já constituído, mais um elemento pelo que
procedi à nomeação para exercício de funções de secretariado, em comissão de serviço, com efeitos a 1 de janeiro de 2014, de Maria Isabel
Santos Miranda Bastos.
A nomeada deverá tomar posse do cargo no prazo de 20 dias úteis,
contados a partir da publicação do presente aviso no Diário da República.
27 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Hermínio José Sobral Loureiro Gonçalves, Dr.
307572937

Retificação ao Regulamento Municipal
n.º 289/2013, de 24 de julho
Para os devidos efeitos declara-se que o Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização n.º 289/2013, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 141, de 24 de julho de 2013, saiu com as seguintes inexatidões,
que assim se retificam e publicam:
No n.º 1 do artigo 5.º, onde se lê:
«1 — Os elementos instrutórios legalmente exigíveis para o pedido de licenciamento, comunicação prévia e informação prévia ao
abrigo do n.º 2 do artigo 14.º do RJUE, são apresentados em peças
escritas e desenhadas, elaboradas de forma legível e explícita, em
papel de formato A4 ou dobrado neste formato, quando de dimensão
superior.»

