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nal (área Auxiliar), com os seguintes trabalhadores, Albino Ferreira
do Carmo Nunes, Francisco Miguel Marcelino da Graça e Anabela da
Conceição Marques Godinho dos Santos, encontrando-se posicionados na 1.ª posição remuneratória, 2.º nível correspondente ao valor de
580,00 €, com efeitos a 10 de janeiro de 2018.
30 de janeiro de 2018. — O Vereador da Câmara Municipal de Tomar,
Hugo Cristóvão.
311199825

MUNICÍPIO DE TONDELA
Aviso n.º 4083/2018
José António Gomes de Jesus, presidente da Câmara Municipal de
Tondela, torna público que nos termos do n.º 1 do artigo 76 do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, foi deliberado por unanimidade, em
reunião, ordinária pública, da Câmara Municipal de Tondela, realizada
em vinte e sete de fevereiro dois mil e dezoito, mandar elaborar o Plano
de Pormenor, com efeitos registais, para a área de 20 ha, para ampliação
do Parque Industrial Municipal de Tondela.
27 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, José António
Gomes de Jesus.
611198189

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Simões, no cargo de Chefe de Divisão Educação Cultura e Desporto, a
partir de 6 de março de 2018.
12 de março de 2018. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ramos Ferreira.
311199063

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS
Aviso n.º 4088/2018
Procedimento concursal comum de recrutamento para constituição
de reserva de recrutamento até 20 postos de trabalho na categoria
de assistente operacional na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado — Referência PCC 16/2016 — Lista Unitária de Ordenação Final.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na sua atual redação, informa-se que a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados ao procedimento concursal comum
em epígrafe, aberto pelo Aviso n.º 9524/2016, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 146, de 1 de agosto de 2016, homologada por
despacho da signatária, de 13 de março de 2018, foi afixada no átrio
público da Câmara Municipal de Torres Vedras e disponibilizada na
respetiva página eletrónica.
13 de março de 2018. — A Vereadora, Cláudia Horta Ferreira.
311201508

Aviso n.º 4084/2018
Para os devidos efeitos se torna público e em conformidade com o
despacho datado de 6 de março do corrente ano, ao abrigo das disposições
constantes no n.º 1 artigo 27.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, com a
redação introduzida pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro, aplicada
à administração local pela Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, nomeio em
regime de substituição a Técnica Superior, Margarida Cristina Freire
Simões Moleiro, no cargo de direção intermédia de 3.º Grau (Cultura),
a partir de 6 de março de 2018.
12 de março de 2018. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ramos Ferreira.
311199209
Aviso n.º 4085/2018
Para os devidos efeitos se torna público e em conformidade com o
despacho datado de 6 de março do corrente ano, ao abrigo das disposições
constantes no n.º 1 artigo 27.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, com a
redação introduzida pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro, aplicada
à administração local pela Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, nomeio em
regime de substituição a Técnica Superior, Luísa Maria Vieira Grais
Martins, no cargo de direção intermédia de 3.º Grau (Educação), a partir
de 6 de março de 2018.
12 de março de 2018. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ramos Ferreira.
311199136
Aviso n.º 4086/2018
Para os devidos efeitos se torna público e em conformidade com o
despacho datado de 6 de março do corrente ano, ao abrigo das disposições constantes no n.º 1 artigo 27.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro,
com a redação introduzida pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro,
aplicada à administração local pela Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto,
nomeio em regime de substituição o Técnico Superior, André da Silva
Sousa, no cargo de direção intermédia de 3.º Grau (Desporto), a partir
de 6 de março de 2018.
12 de março de 2018. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ramos Ferreira.
311199177

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS
Despacho n.º 3109/2018
Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida, Presidente da Câmara
Municipal de Valpaços, faz público que, no cumprimento do estipulado
no artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua versão atualizada, aprovei,
por meu despacho datado de 12 de março de 2018, para os efeitos
referidos nos números 4 e 6 da norma citada, as necessidades de novos
postos de trabalho nas diferentes unidades orgânicas, de acordo com as
carreiras e categorias e conforme as modalidades de vinculação, bem
como o seu caráter permanente, referidas no respetivo mapa de pessoal
para o ano de 2018, o qual se encontra publicado na página eletrónica
do Município de Valpaços.
Determino que o presente despacho seja publicado no Diário da
República (por extrato), nos termos do n.º 6 do artigo 30.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, na sua atual redação.
12 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Amílcar Rodrigues Castro de Almeida.
311200033

MUNICÍPIO DE VISEU
Aviso n.º 4089/2018
Designação, em regime de substituição, no cargo
de direção intermédia de 3.º Grau
Para os devidos efeitos torna-se público que por despacho do Presidente da Câmara, datado de 26 de janeiro de 2018, foi designada, em
regime de substituição, para o cargo de direção intermédia de 3.º Grau
dos Serviços de Contratação Pública, a Licenciada Maria Teresa Tomé
Godinho da Cruz Loureiro, com efeitos reportados a 26 de janeiro de
2018.
9 de março de 2018. — O Vice-Presidente, Joaquim António Ferreira
Seixas.
311207584

Aviso n.º 4087/2018
Para os devidos efeitos se torna público e em conformidade com o
despacho datado de 6 de março do corrente ano, ao abrigo das disposições
constantes no n.º 1 artigo 27.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, com a
redação introduzida pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro, aplicada
à administração local pela Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, nomeio
em regime de substituição o Técnico Superior, Jorge Manuel Salgado

FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA
Aviso n.º 4090/2018
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da Lei n.º 35/2014
de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho datado de

