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Diário da República, 2.ª série — N.º 180 — 18 de setembro de 2017
remuneratório 7, a auferir a remuneração correspondente a 789,54 euros,
desligado do serviço em 01/06/2017;
Joaquim Manuel Rego Coelho, integrado na carreira e categoria de
assistente operacional, posicionada entre a 2.ª e a 3.ª posição remuneratória e entre o 2.º e 3.º nível remuneratório, a auferir a remuneração
correspondente a 566,41 euros desligado do serviço em 01/06/2017.
22 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, Joviano Martins
Vitorino.
310734277
Declaração de Retificação n.º 611/2017
Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 9507/2017, no
Diário da República, 2.ª série, n.º 159, de 18 de agosto, relativo à consolidação da mobilidade intercarreiras, cumpre proceder à respetiva
retificação, nos termos a seguir:

operacional — área de auxiliar de ação educativa, aberto por aviso
n.º 8462/2016, publicado no Diário da República 2.ª série n.º 128, de 6
de julho de 2016, dos seguintes trabalhadores:
Marisa Filipa Soares Martins, Nuno Filipe Henrique Jesus, Ana Raquel
Santos Guerra, Maria da Conceição Fernandes Oliveira, Isabel Cristina
Miranda Cardoso Coelho, Ana Rita Angelino Duarte, Susana Cristina
Mendes Santos, Carla Jesus Cristeta Guarda Cardoso, Deolinda Maria
Roque Silva e Maria de Fátima Maciel Morgado Batista.
27 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Fernando Manuel Tinta Ferreira.
310732235
Aviso n.º 10694/2017
Conclusão do Período Experimental

23 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, Joviano Martins
Vitorino.
310735792

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho de 2014, torna-se público que, por meu despacho, datado
de 27 de julho de 2017, na sequência da avaliação do júri responsável
pelo acompanhamento e avaliação final, foi determinado a conclusão
com sucesso do período experimental do Contrato de Trabalho em
Funções Públicas por tempo indeterminado para 5 lugares de assistente
operacional — área de auxiliar de ação educativa, aberto por aviso
n.º 7406/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 159, de
20 de agosto de 2013, da trabalhadora Nicole Silva Esteves.

MUNICÍPIO DE AROUCA

27 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Fernando
Manuel Tinta Ferreira.
310732162

Onde se lê «[...] por Despacho n.º 117/2017, de 19 de junho, com
efeitos a partir da mesma data, com a trabalhadora Isabel da Conceição
Caldeira [...]» deve ler-se «[...] por Despacho n.º 117/2017, de 19 de
junho, com efeitos a partir da mesma data, com a trabalhadora Isabel
da Conceição Caldeira Calado [...]».

Aviso n.º 10691/2017
Em cumprimento do disposto na alínea d) do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20.6, torna-se público que cessou, por motivos de aposentação, a relação jurídica de emprego público dos seguintes trabalhadores:

MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO
Aviso n.º 10695/2017
Consolidação definitiva da mobilidade

Carlos Alberto Gomes da Rocha — assistente operacional, posição
remuneratória 3, desligado do serviço em 01.06.2016;
José de Pinho Santos — assistente operacional, posição remuneratória 2, desligado do serviço em 01.08.2016;
Feliciano da Silva Almeida — assistente operacional, posição remuneratória 8, desligado do serviço em 01.05.2017.
Aníbal Gonçalves Pinto — assistente operacional, posição remuneratória 5, desligado do serviço em 01.07.2017.

Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna-se público
que por meu despacho de 27 de junho de 2017, determinei a consolidação definitiva da mobilidade nesta Câmara Municipal, da Assistente
Operacional, Elsa Cristina Fernandes Gregório Fradique, nos termos do
n.º 3 do artigo 99.º do anexo à lei acima referida, com efeitos a partir
da data do meu despacho.

22/08/2017. — O Presidente da Câmara, José Artur Tavares Neves.
310732227

22 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Correia.
310734552

MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS VINHOS
Aviso n.º 10692/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, foi homologado por
despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de agosto de 2017, a
conclusão com sucesso do período experimental do trabalhador Hélder
José Ventura da Cunha, para carreira/categoria de Assistente Operacional, na sequência do recrutamento do procedimento concursal comum,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, aberto por aviso publicitado na 2.ª série do Diário da
República n.º 119, de 23 de junho de 2016 e publicitação da respetiva
admissão na função pública na 2.ª série do Diário da República n.º 33,
de 15 de fevereiro de 2017.
22 de agosto de 2017. — A Vice-Presidente da Câmara, Rute Miriam
Soares dos Santos.
310735735

MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA
Aviso n.º 10693/2017
Conclusão do Período Experimental
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho de 2014, torna-se público que, por meu despacho, datado
de 27 de julho de 2017, na sequência da avaliação do júri responsável
pelo acompanhamento e avaliação final, foi determinado a conclusão
com sucesso do período experimental dos Contratos de Trabalho em
Funções Públicas por tempo indeterminado para 10 lugares de assistente

MUNICÍPIO DE CINFÃES
Aviso n.º 10696/2017
Programas Estratégicos de Reabilitação Urbana da Vila
de Cinfães, de Escamarão, da Vila de Nespereira,
de Santiago de Piães e da Vila de Souselo
Serafim Rodrigues, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cinfães,
torna público, nos termos e para os efeitos do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
que a Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada em 18 de maio
de 2017, deliberou submeter a discussão pública os Programas Estratégicos de Reabilitação Urbana da Vila de Cinfães, de Escamarão, da Vila
de Nespereira, de Santiago de Piães e da Vila de Souselo, pelo período
de vinte dias, contados cinco dias após a data da publicação do presente
aviso no Diário da República, de acordo com o n.º 2 do artigo 89.º do
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, por remissão do 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, com a redação que lhe
foi conferida pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.
Os referidos programas encontram-se disponíveis para consulta, nos
serviços de atendimento, no edifício dos Paços do Concelho, durante
as horas normais de expediente, bem como no sítio eletrónico deste
Município (www.cm-cinfaes.pt.).
Os interessados deverão remeter por escrito as suas reclamações,
observações, sugestões, e pedidos de esclarecimento, dentro do prazo
referido, ao Presidente da Câmara Municipal, entregues nos serviços
de atendimento ou remetidas por correio tradicional (para: Edifício dos
Paços do Município, 4690-030 Cinfães) ou correio eletrónico (para:
geral@cm.cinfães.pt).
17 de agosto de 2017. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Serafim Rodrigues.
310732527

