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 MUNICÍPIO DE OLHÃO

Aviso n.º 1058/2019
Para os devidos efeitos, no uso da delegação de competências con-

feridas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
set., e nos termos do disposto do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
jun., torna -se público que:

1 — Os seguintes trabalhadores cessaram/cessam a relação jurídica de 
emprego público com o Município de Olhão por motivo de aposentação:

1.1 — Manuel Graça Lopes Soares, carreira/ categoria de Assistente 
Operacional, posição remuneratória 8 nível remuneratório 8, desligado 
do serviço com efeitos em 1 de dezembro de 2018;

1.2 — António Avelino Jesus Reis, carreira/ categoria de Técnico 
Superior, posição remuneratória 5.ª, nível remuneratório 27, desligado 
do serviço com efeitos em 1 de janeiro de 2019;

1.3 — António Manuel Alves Cândido, carreira/ categoria de Assis-
tente Operacional, posição remuneratória 9.ª, nível remuneratório 9, 
desligado do serviço com efeitos em 1 de janeiro de 2019;

1.4 — Matilde Cândida Soares Cruz Zica, carreira/ categoria de As-
sistente Operacional, posição remuneratória 5.ª, nível remuneratório 5, 
desligado do serviço com efeitos em 1 de janeiro de 2019;

2 — Nos termos dos artigos 92.º e seguintes da LTFP e por despa-
cho do Senhor Presidente da Câmara, encontra -se a exercer funções 
em regime de mobilidade entre órgãos, com efeitos a 1 de outubro de 
2018, para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., 
a trabalhadora pertencente ao mapa de pessoal do Município de Olhão, 
Jaquelina Gonçalves Guerreiro Rosa, carreira/ categoria Técnica Supe-
rior, posição remuneratória 3.ª, nível remuneratório 19.

3 — De acordo com o disposto no artigo 99 da LTFP foi autorizada 
a consolidação da mobilidade interna, para o Município de Olhão, com 
os trabalhadores, provenientes da Universidade do Algarve (serviço de 
origem), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado:

3.1 — Sílvia Belela Serafim Dimas, Assistente Técnica, com efeitos 
a 1 de novembro de 2018, posição remuneratória 1.ª, nível remunera-
tório 5;

3.2 — Nelson João Viegas Gago, Técnico Superior, com efeitos a 1 de 
dezembro de 2018, posição remuneratória 3.ª, nível remuneratório 19;

4 — Na sequência do procedimento concursal comum para constitui-
ção de relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, é 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas, ao abrigo do disposto 
da alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da LTFP, para o exercício de funções 
na carreira/categoria de assistente operacional, auferindo a remuneração 
base mensal de € 580,00, correspondente à retribuição mínima mensal 
garantida conforme tabela remuneratória única, com a trabalhadora, 
Adriana Soraia Vicente Morais, com início a 24 de dezembro de 2018.

5 — No âmbito dos procedimentos concursais para regularização 
extraordinária de vínculo precário ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 
29/12, e constituição de relação jurídica de emprego público, por tempo 
indeterminado, é celebrado contrato de trabalho em funções públicas, 
em 2 de janeiro de 2018, com os seguintes trabalhadores:

5.1 — Para o exercício de funções na carreira/categoria de assis-
tente operacional, auferindo a remuneração base mensal de € 580,00, 
correspondente à posição e nível remuneratórios da carreira/categoria 
de Assistente Operacional correspondente à retribuição mínima mensal 
garantida, conforme tabela remuneratória única:

António Silva de Sena
Francisco António Cláudio
Jaime Luís Ramos Frade
Luciano António Socorro Rocha
Luís Manuel Fernandes Bandeira
Rúben Filipe Saraiva Fernandes

5.2 — Para o exercício de funções na carreira/categoria de Técnico 
Superior, auferindo a remuneração base mensal de € 1201,48, corres-
pondente à posição remuneratória 2.ª, nível remuneratório 15, com o 
trabalhador Nuno Tavares Lopes.

28 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, António Miguel 
Ventura Pina.

311958974 

de 11 de outubro de 2018, saiu com a inexatidão, que a seguir se 
retifica:

Na alínea g) do n.º 1 do artigo 4.º, onde se lê «Não possuir, por si 
ou através do agregado familiar em que se integra, um rendimento 
mensal per capita superior ao salário mínimo nacional» deve ler-
se «Não possuir, por si ou através do agregado familiar em que se 
integra, um rendimento mensal per capita superior ao Indexante de 
Apoios Sociais (IAS)».

4 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Marcelo David 
Coelho Guerreiro.

311955652 

 MUNICÍPIO DE PENEDONO

Aviso n.º 1059/2019

Procedimento concursal de regularização extraordinária de vínculos 
precários para constituição de relação jurídica de emprego pú-
blico na modalidade de contrato em funções públicas por tempo 
indeterminado.

Em conformidade com o 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 
do procedimento concursal ao abrigo do programa de regularização 
extraordinária dos vínculos precários, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, nos termos e em 
conformidade com o aviso na BEP n.º OE 201804/0369 do ano de 2018, 
para o posto de trabalho na carreira/categoria de técnico superior — área 
de: Educação Pré -Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, foi celebrado em 
12 de dezembro de 2018, contrato de trabalho por tempo indeterminado, 
com Andreia Filipa Marques Peixoto.

O vencimento é de 1201,48 euros, correspondente à 2.ª posição re-
muneratória da carreira/categoria de técnico superior, e ao 15 nível 
remuneratório da tabela remuneratória única.

Nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro, 
os trabalhadores encontram -se dispensados do período experimental de 
180 dias, estipulado na alínea b) do n.º 1 do artigo 49.º do anexo da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho.

14 de dezembro de 2018. — O Presidente do Município, António 
Carlos Saraiva Esteves de Carvalho.

311962237 

 MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA

Aviso n.º 1060/2019

Nomeação em Comissão de Serviço/Renovação
Para os devidos efeitos torna -se público que, por meu despacho de 

31 de outubro de 2018, exarado no uso das competências que me são 
conferidas pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à administração 
local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, procedi à renovação 
da comissão de serviço, com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2019, 
do Chefe da Divisão de Obras Públicas e Serviços Urbanos Vítor Jorge 
Mota de Carvalho.

26 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Gonçalves.

311950735 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

Aviso n.º 1061/2019
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que a Técnica Superior 
Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, cessou a comissão de serviço 
como Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, na sequência da sua 
designação como Diretora de Departamento Administrativo e Financeiro, 
em regime de substituição, com efeitos a 31.01.2018.

26 de dezembro de 2018. — O Vice-Presidente da Câmara, Francisco 
Manuel Lopes Alexandre.

311944709 

 MUNICÍPIO DE OURIQUE

Declaração de Retificação n.º 68/2019
Para os devidos efeitos se torna público que o Regulamento 

n.º 643/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 196, 


