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 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 6324/2017
Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado, com competências dele-

gadas em 21/10/2013, em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que por despachos do Senhor 
Presidente datados de 03 de maio de 2017, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 
do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com observância 
das disposições conjugadas do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na sua atual redação, e do artigo 19.º da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, foram designadas, em regime de substituição, por vacatura 
dos lugares e por urgente conveniência de serviço, a técnica superior 
Maria Encarnação Monteiro Cristiano Casquinho, no cargo de Chefe da 
Divisão Administrativa de Urbanismo e a técnica superior Sofia Cura 
Mariano Camossa Pontes, no cargo de Chefe da Unidade Operacional 
de Reabilitação e Requalificação Urbana, com efeitos a 03 de maio 
de 2017.

8 de maio de 2017. — A Vereadora, Ana Isabel da Encarnação Car-
valho Machado.

310507493 

 Aviso n.º 6325/2017
Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado, com competências dele-

gadas em 21/10/2013, em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que a trabalhadora Loduvina 
Fátima Augusto Santos, com a categoria de Assistente Operacional 
da carreira de Assistente Operacional, posição remuneratória 3, nível 
remuneratório 3, cessou a sua relação jurídica de emprego com esta Au-
tarquia, em virtude da conclusão com sucesso, do período experimental 
de função da trabalhadora, decorrente do contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com a mesma categoria, celebrado 
em 01/09/2016, na Câmara Municipal de Faro.

9 de maio de 2017. — A Vereadora, Ana Isabel Encarnação Carvalho 
Machado.

310507703 

 Aviso n.º 6326/2017
Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado, com competências de-

legadas em 21/10/2013, em cumprimento do disposto no artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que por despacho da 
signatária de 28 de abril de 2017, foi autorizada a denúncia do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos 
a 28 de abril de 2017, com a trabalhadora Brígida Susana Batista Café, 
assistente operacional da carreira de assistente operacional, 1.ª posição 
remuneratória, nível remuneratório 1.

9 de maio de 2017. — A Vereadora, Ana Isabel Encarnação Carvalho 
Machado.

310507736 

 MUNICÍPIO DE MACHICO

Aviso n.º 6327/2017
Ricardo Miguel Nunes Franco, Presidente da Câmara Municipal de 

Machico, torna público que a Câmara Municipal de Machico, em reunião 
ordinária realizada em 06 de abril de 2017, deliberou aprovar o Projeto 
de Regulamento Municipal sobre a Utilização de Imagens de Museus 
e Núcleos Museológicos.

Mais deliberou, para efeito do disposto no artigo 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, submeter o referido Projeto a consulta 
pública, pelo período de 30 dias, a contar da data de publicação do 
presente aviso no Diário da República.

O projeto encontra-se disponível para consulta na página oficial da 
Câmara Municipal de Machico em www.cm-machico.pt e na Secretaria 
Geral da Câmara Municipal.

Assim, convidam-se todos os interessados a dirigir a esta Câmara 
Municipal eventuais observações, sugestões e pedidos de esclareci-
mento, por escrito, e dentro do período atrás referido, as quais deverão 
ser realizadas por uma das seguintes formas: dirigidas diretamente ao 
Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Machico, apresentadas 
presencialmente na Secretaria Geral da Câmara Municipal, ou enviadas 
por via postal para Largo do Município, 9200-099 Machico, ou por via 
eletrónica para secretariageral@cm-machico.pt.

11 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de Ma-
chico, Ricardo Miguel Nunes Franco.

310504252 

 MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO

Aviso n.º 6328/2017

Concessão de licença sem remuneração
Para os devidos efeitos torna -se público que foi concedida licença 

sem remuneração, pelo período de um ano, com efeitos a partir de 20 de 
março de 2017, nos termos do n.º 1, do artigo 280.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, à trabalhadora Suzana Margarida Ferreira de Almeida, 
com a categoria de Técnico Superior.

19 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Prof. 
Doutor António Miguel Costa Baptista.

310451262 

 Aviso n.º 6329/2017

Prorrogação excecional da mobilidade interna intercarreiras
Para os devidos efeitos torna -se público que, por despacho datado de 

10 de abril de 2017 e de acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 26.º 
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, foi determinada a prorrogação 
excecional da mobilidade interna intercarreiras, das trabalhadoras, Maria 
de Fátima Rodrigues Simões e Ilda Manuela Neto Bacalhau Deus, para 
a carreira/categoria de Assistente Técnico até 31 de dezembro de 2017.

19 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Prof. 
Doutor António Miguel Costa Baptista.

310451287 

 Aviso n.º 6330/2017

Cessação da relação jurídica de emprego público, 
por motivo de falecimento

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, torna -se público que cessou relação 
jurídica de emprego público, por motivo de falecimento, o seguinte 
trabalhador:

Carlos Alberto Madeira da Costa, nível remuneratório 5, posição 
remuneratória 5 -1, a 16 de fevereiro de 2017.

19 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Prof. 
Doutor António Miguel Costa Baptista.

310451246 

 MUNICÍPIO DE MURÇA

Edital n.º 373/2017

Abertura de Período de Consulta Pública
José Maria Garcia da Costa, Prof. Presidente da Câmara Municipal 

do Concelho de Murça, torna público:
Nos termos do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de de-

zembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro, por deliberação de 21/04/2017, faz -se público que se encontra 
aberto a partir da data da presente publicação, e pelo prazo de 15 dias 
úteis, contados 8 dias a contar da data da publicação, o período de 
consulta pública da operação de loteamento sobre os artigos inscritos 
na matriz predial rústica da União de Freguesias de Noura e Palheiros, 
sob os artigos n.os 5405.º, 5403.º e 6256.º e descritos na Conservatória 
do Registo Predial de Murça sob os n.os 534, 1191, 648, respetivamente, 
com a área de 43779,00 m2.

Durante o período indicado, os interessados poderão:
1 — Consultar o projeto de loteamento submetido, bem como as 

informações técnicas elaboradas pelos Serviços Municipais competen-
tes, devendo dirigir -se à Secretaria da Divisão de Planeamento Obras e 
Ambiente, Setor de Urbanismo.

2 — Apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, que 
considerem úteis.

3 — Caso Queiram os interessados apresentar as suas reclamações, 
observações ou sugestões, deverão faze -lo em ofício devidamente iden-
tificado, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Murça.

Para constar se publica este edital e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume e na página da internet do 
Município de Murça.

17 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, José Maria Garcia 
da Costa, Prof.

310504682 


