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MUNICÍPIO DE SILVES
Aviso n.º 18615/2018
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do n.º 4 e
n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, homologuei em
vinte e seis de novembro de dois mil e dezoito, a conclusão com sucesso,
do período experimental da trabalhadora, contratada na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
Bruna Lisa Guerreiro Mourinho, com a categoria de Assistente Técnico
(área de atividade — Assistente Administrativo).
27 de novembro de 2018. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
311862072

MUNICÍPIO DE SINTRA
Aviso (extrato) n.º 18616/2018
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, torna-se público que, por despacho de 12
de novembro de 2018 e na sequência da aprovação em concurso interno
de acesso limitado, aberto por aviso datado de 10 de agosto de 2018 e
afixado em 13 de agosto de 2018, para ocupação de um lugar de Fiscal
de Mercados e Feiras Especialista da carreira de Fiscal de Mercados
e Feiras (carreira não revista), foi celebrado contrato de trabalho em
funções públicas, por tempo indeterminado, com Laura Maria Martins
Coelho Primo, para o 1.º escalão — índice 269, (posição remuneratória
intermédia entre 9.º e o 10.º nível remuneratório), correspondente à
remuneração mensal de 923,42 euros, com efeitos a 12 de novembro
de 2018.
Por subdelegação de competências, conferida pelo Despacho
n.º 5-AID/2018, de 04 de outubro.
22 de novembro de 2018. — A Diretora do Departamento de Recursos
Humanos, em regime de substituição, Teresa Mesquita.
311857861

01 de agosto de 2018, relativo à oferta publicitada na Bolsa de Emprego
Público com o código OE201804/0845.
Rui Pedro Dias na carreira/categoria de Técnico Superior (Teatro),
posição remuneratória 02, nível 15, com efeitos a 01 de agosto de 2018,
relativo à oferta publicitada na Bolsa de Emprego Público com o código OE201804/0846.
Maria do Rosário Vaz Cano na carreira/categoria de Técnico Superior
(Arquitetura), posição remuneratória 02, nível 15, com efeitos a 01 de
agosto de 2018, relativo à oferta publicitada na Bolsa de Emprego
Público com o código OE201804/0844.
Ana Catarina Catapirra dos Santos Ricardo na carreira/categoria de
Assistente Técnica (Técnica Administrativa), posição remuneratória 01,
nível 5, com efeitos a 03 de setembro de 2018, relativo à oferta publicitada na Bolsa de Emprego Público com o código OE201804/0847.
Francisco Manuel Costa Dias na carreira/categoria de Assistente
Operacional (Assistente Operacional), posição remuneratória 1, nível 1,
com efeitos a 03 de setembro de 2018, relativo à oferta publicitada na
Bolsa de Emprego Público com o código OE201804/0850.
Carlos Alberto Gregório Patrão na carreira/categoria de Assistente
Operacional (Assistente Operacional), posição remuneratória 1, nível 1,
com efeitos a 03 de setembro de 2018, relativo à oferta publicitada na
Bolsa de Emprego Público com o código OE201804/0850.
Gilberto Manuel Serra Gonçalves para a carreira/categoria de Assistente Operacional (Assistente Operacional), posição remuneratória 1, nível 1, com efeitos a 03 de setembro de 2018, relativo à oferta publicitada
na Bolsa de Emprego Público com o código OE201804/0848.
Lúcia de Jesus David Castanheira na carreira/categoria de Assistente
Operacional (Assistente Operacional), posição remuneratória 1, nível 1,
com efeitos a 03 de setembro de 2018, relativo à oferta publicitada na
Bolsa de Emprego Público com o código OE201804/0848.
Francisca Isabel Carda Cabeças na carreira/categoria de Assistente
Operacional (Assistente Operacional), posição remuneratória 1, nível 1,
com efeitos a 03 de setembro de 2018, relativo à oferta publicitada na
Bolsa de Emprego Público com o código OE201804/0848.
28 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Luís Carlos Piteira Dias.
311861262
Aviso n.º 18618/2018

MUNICÍPIO DE TAVIRA
Edital (extrato) n.º 1220/2018
Jorge Manuel do Nascimento Botelho, Presidente da Câmara Municipal de Tavira, torna público que:
A Câmara Municipal, reunida em sessão ordinária de 27 de novembro
de 2018, deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao regulamento
municipal de ocupação do espaço público e publicidade de Tavira e bem
assim a sua sujeição à apreciação pública pelo prazo de 30 dias, contados
desde a data de publicação do presente edital no Diário da República.
Os interessados, devidamente identificados, poderão, querendo, dirigir
por escrito ao Presidente da Câmara Municipal, eventuais sugestões e
ou reclamações, dentro do período atrás referido, para Câmara Municipal de Tavira, Praça da República, 8800-951 Tavira, ou para camara@
cm-tavira.pt.
O processo está disponível para consulta, nas referidas instalações
dentro do horário de expediente e ainda no sítio do Município de Tavira
na Internet www.cm-tavira.pt.
Após o cumprimento de tal formalidade legal, o projeto será submetido
à Assembleia Municipal para aprovação.
Para constar e devidos efeitos, se lavrou o presente edital e outros de
igual teor, que vão ser publicados nos lugares de estilo.
28 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Jorge Manuel Nascimento Botelho.
311861935

MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS
Aviso n.º 18617/2018
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, torna-se público que, na sequência
dos procedimentos concursais realizados nos termos do disposto na Lei
n.º 112/2017, de 29 dezembro, foram celebrados contratos de trabalho
por tempo indeterminado com os seguintes trabalhadores.
Hugo Miguel Serôdio Mendes na carreira/categoria de Técnico Superior (Engenharia), posição remuneratória 02, nível 15, com efeitos a

Luís Carlos Piteira Dias, Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas torna público, ao abrigo da competência que lhe confere a
alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 175/2013, de 12 de setembro,
que a Câmara Municipal, na sua reunião realizada dia 14 de novembro
de 2018, e a Assembleia Municipal em 23 de novembro de 2018, deliberaram aprovar o Regulamento do sistema de utilização de bicicletas
de uso público de Vendas Novas — Princesinhas, a qual se publica,
para os efeitos do disposto no artigo 139.º do Código do Procedimento
Administrativo, tendo em vista a sua entrada em vigor no dia seguinte
à presente publicação.
Regulamento do sistema de utilização de bicicletas de uso público
de Vendas Novas — Princesinhas
Preâmbulo
O Município de Vendas Novas, inserido num conjunto de políticas
e iniciativas públicas de planeamento e desenvolvimento sustentável,
onde se inclui a promoção de ciclovias e percursos cicláveis e pedonais,
e acreditando na importância que tais estruturas têm para a qualidade
de vida e bem-estar das populações, e considerando ainda a orografia,
pretende implementar uma rede de mobilidade suave em meio urbano,
para transporte não poluente de pessoas, em trabalho ou em lazer, como
alternativa válida ou complementar de deslocação aos modos de transporte habituais e consumidores de combustíveis fósseis.
Assim, considerando:
1 — Os ganhos evidentes para a saúde pública, pelo exercício físico
que promove junto dos seus utilizadores e consequente bem-estar das
pessoas que o adotam;
2 — O contributo para a diminuição de ruído;
3 — Ou ainda, a redução de gases poluentes e a melhoria da qualidade do ar;
É criado o sistema de utilização de bicicletas de uso público de Vendas
Novas, designado “Princesinhas”.
Assim, nos termos e no uso das competências e atribuições previstas
nos artigos 112.º e 241.º da Constituição da República Portuguesa e conferidas pela alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, a Câmara Municipal de Vendas Novas elaborou o presente
Regulamento, que nos termos do artigo 118.º do Código Procedimento

