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1.º Vogal Suplente — Celeste Maria Almeida do Carmo Tomé Guer-
reiro (Técnica Superior)

2.º Vogal Suplente — Maria de Jesus Celestino Tenda Pires (Assis-
tente Técnica

Vogal substituto do Presidente do júri nas suas faltas e impedimen-
tos — Rui Manuel Falcato Arimateia (Técnico Superior)

12 — A publicitação da lista unitária de ordenação final dos can-
didatos, será efetuada na 2.ª série do Diário da República, afixada na 
Divisão de Gestão de Pessoal, e disponibilizada na página eletrónica da 
Autarquia — www.cm -evora.pt.

13 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

3 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara, Carlos Pinto de Sá.
310550585 

 MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

Aviso n.º 6720/2017

Consolidação de Mobilidades Intercarreiras e Intercategorias
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, e nos termos do artigo 99.º -A da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, alterada pelas Leis n.os 84/2015, de 7 de agosto, e 18/2016, de 
20 de junho, artigo este aditado à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, pelo 
artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, torna -se público que, 
por meu despacho de cinco de maio, foram autorizadas as consolida-
ções definitivas das mobilidades interna intercarreiras e intercategorias 
dos trabalhadores abaixo discriminados, com efeitos a 1 de janeiro de 
2017, tendo em conta que existe conveniência para o interesse público, 
designadamente quanto à economia, eficácia e à eficiência dos serviços 
e se encontram cumulativamente reunidas as condições previstas nas 
alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo mencionado:

Luís Filipe Roxo Portela, da carreira de Assistente Operacional para 
a carreira de Assistente Técnico, com a remuneração mensal de 683,13 
(euros), correspondente à posição remuneratória 1.ª e nível 5, da tabela 
remuneratória única;

Maria Margarida Chiote Marelo Tavares, da carreira e categoria de 
Assistente Técnica para a categoria de Coordenadora Técnica, com a 
remuneração mensal de 1149,99 (euros), correspondente à posição 1.ª 
nível 14, da tabela remuneratória única.

16 de maio de 2017. — A Presidente da Câmara, Maria do Céu 
Quintas.

310527208 

 MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

Aviso n.º 6721/2017
Para os devidos efeitos e de acordo com artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que por despachos do Senhor Presi-
dente da Câmara Municipal de 3 e 10 de abril de 2017, foi autorizada 
a celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, por consolidação da mobilidade interna na carreira e 
categoria de Assistente Técnico, nos termos do artigo 99.º -A da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, introduzido pela Lei n.º 42/2016, de 
28 de dezembro, os quais produziram efeitos a 1 de abril de 2017, com 
Adriana Paula Alves Machado, Armando Filipe Ribeiro Gonçalves e 
Emília Fátima Fernandes Cunha, com a remuneração de 789,54€, a que 
corresponde a 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 7. Célia 
Maria Oliveira Pereira Bernardes, com a remuneração de 762,08€, 
(entre 1.ª e 2.ª posição remuneratória e entre o nível remuneratório 5 
e 7). Alfredo Silva Teixeira Mota, Amélia Patrícia Ferreira Cardoso, Ana 
Raquel Esteves Mota, Ana Rita Lameiras Francisco, Ângela Manuela 
Freitas, Ângela Maria Teixeira Carvalho, Carina Ferreira Ribeiro, Carla 
Cristina Antunes Ribeiro, Carla Manuela Carneiro Gomes, Carlos Jorge 
Marques Castro, Carlos Miguel Fernandes Guerra, Francisco Pinheiro 
Pereira Melo, Hugo Ricardo Abreu Magalhães, Joana Isabel Pereira 
Silva, José Armando Silva Amorim Lobo, José Luís Silva Oliveira, José 
Manuel Costa, Juliana Manuela Baptista Oliveira, Maria Conceição 
Ribeiro Mendes Silva, Maria Fátima Oliveira Castro, Maria Nazaré 

Silva Oliveira Trindade, Patrícia Conceição Costa Salgado, Vânia Ra-
quel Martins Silva, com a remuneração de 683,13€, a que corresponde 
a 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5.

Mais se torna público que foram celebrados contratos de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria de Técnico 
Superior, com a remuneração de 1201,48€, a que corresponde a 2.ª posição 
remuneratória, nível remuneratório 15, com David António Silva Costa, 
em 1 de abril de 2017, com Daniela Dores Dias Miranda, Elisabete Fátima 
Rodrigues Gonçalves, Judite Ferreira Gonçalves Castro Novais e Ludgero 
António Martins Abreu Santos, a produzir efeitos em 28 de abril de 2017.

11 de maio de 2017. — A Vereadora de Recursos Humanos, Dr.ª Ade-
lina Paula Pinto.

310513398 

 MUNICÍPIO DE LAGOA (ALGARVE)

Aviso n.º 6722/2017

Abertura de período de discussão pública
Francisco José Malveiro Martins, presidente da Câmara Municipal 

de Lagoa
1 — Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 7.º do Decreto -Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na atual redação, faz -se público que se 
encontra aberto a partir do 8.º dia a contar da presente publicação, e pelo 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, o período de discussão pública referente ao 
projeto de alteração ao Aditamento n.º 2/2001, de iniciativa municipal, a 
realizar no loteamento localizado no Sítio dos Alporchinhos, da Freguesia 
de Porches, deste Concelho e titulado pelo Alvará n.º 9/91 emitido em nome 
de Areias de Porches — Realizações Turísticas, L.da, NIPC 501 604 480.

2 — Durante este período os interessados poderão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, bem como consultar o projeto 
de alteração, constante do processo n.º 30/2000/1356, e as informações 
técnicas elaboradas pelos serviços municipais competentes, devendo 
dirigir -se ao Balcão Único deste Município.

3 — Os interessados deverão apresentar as suas reclamações, obser-
vações ou sugestões em ofício devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

23 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Francisco José 
Malveiro Martins.

310525718 

 MUNICÍPIO DE MURÇA

Aviso n.º 6723/2017
Prof. José Maria Garcia da Costa, Presidente da Câmara Municipal 

de Murça:
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
torna público que, conforme o seu despacho de 23 de maio de 2017, foi 
autorizada a consolidação da mobilidade interna intercategorias do traba-
lhador Francisco José Teixeira Morais, na carreira de assistente operacional 
e categoria de encarregado operacional constante do mapa de pessoal do 
Município de Murça, com a remuneração correspondente à 1.ª posição, 
nível 8, no montante de 837,60 €, com efeitos à data do despacho.

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

310525767 

 MUNICÍPIO DE NISA

Declaração de Retificação n.º 397/2017
Para os devidos efeitos se torna público que se retifica o aviso 

n.º 5253/2017 publicado no Diário da República, 2.º série, n.º 91 de 
11 de maio de 2017.

Assim, onde se lê «Interesse Municipal» deve ler -se «Monumento 
de Interesse Municipal».

Para constar se passou a presente declaração a que vai ser dada a 
publicidade prevista na lei.

16 de maio de 2017. — A Presidente da Câmara, Maria Idalina Alves 
Trindade.

310516038 
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