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Diário da República, 2.ª série — N.º 33 — 15 de fevereiro de 2017
De 13 de dezembro de 2016:
Zélia Cristina Almeida Duarte — autorizado o contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidada,
em regime de acumulação a tempo parcial a 30 %, para exercer funções

na Escola Superior de Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico,
com a remuneração mensal de 327,37 €, correspondente ao escalão 1,
índice 100, pelo período de 13/12/2016 a 01/04/2017.
11 de janeiro de 2017. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
310228918

PARTE H
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL
Aviso n.º 1769/2017
Nos termos previstos na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se pública que, por deliberação de
30 de janeiro de 2017, do Conselho Diretivo da Associação de Municípios da Região de Setúbal, foi autorizada a consolidação da situação de
mobilidade na modalidade intercarreiras da trabalhadora, Eva Cristina
Matos de Portugal da Silveira, em posto de trabalho previsto no mapa de
pessoal desta Associação de Municípios. A trabalhadora é integrada na
carreira e categoria de assistente técnico, na 1.ª posição remuneratória,
nível remuneratório 5, a que corresponde a remuneração base mensal
de €683,13.
Foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com efeitos a 31 de janeiro de 2017.
1 de fevereiro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Manuel Marques Garcia.
310235487

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA
Aviso n.º 1770/2017
Para os devidos efeitos e após homologação que proferi em
10-01-2017, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna-se público
que a Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos aprovados
no procedimento concursal, para constituição de relação jurídica de
emprego público a termo resolutivo certo (1 ano), aberto através do
Aviso n.º 9323/2016, no Diário da República, 2.ª série, n.º 143, de 27
de julho, se encontra afixada nas instalações desta entidade, e publicada
na página eletrónica www.cim-regiaodecoimbra.pt/.
10-01-2017. — O 1.º Secretário Executivo Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, Jorge Brito.
310219635

MUNICÍPIO DE ALIJÓ
Aviso n.º 1771/2017
Exoneração do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado de 2 de janeiro 2017, e no uso da competência prevista no n.º 4 do
artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, exonerei o secretário
do Gabinete de Apoio à Vereação, José Manuel Pascoal Vieira Mateus,
com efeitos a 1 de janeiro de 2017.
10 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Carlos Jorge
Vilela da Rocha Magalhães.
310165681

MUNICÍPIO DE ALMADA
Aviso (extrato) n.º 1772/2017
Nos termos do Estatuto do Pessoal Dirigente torna-se público que o
Senhor Presidente desta Câmara autorizou, em 27-01-2017, a renovação,

por mais 3 anos com início em 01-04-2017, da comissão de serviço do
Lic. Manuel Maria Pereira Laranjeira no cargo de Direção Intermédia
de 1.º grau — Diretor do Departamento de Obras Municipais.
03-02-2017. — O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos
Humanos e Intervenção Social, Lic. José Manuel Raposo Gonçalves.
310237544

MUNICÍPIO DE ALVITO
Aviso (extrato) n.º 1773/2017
Para os devidos efeitos, torna-se público que nos termos do artigo 26.º,
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e por meu despacho datado
de 02 de janeiro de 2016, foi autorizada a prorrogação excecional da
mobilidade interna na modalidade intercategorias, até 31 de dezembro
de 2017 a Assistente Técnica Emília Francisca Fragoso Ganço Coelho,
para o exercício de funções na categoria de Coordenadora Técnica e o
Assistente Operacional Manuel Joaquim Branquinho Amador, para o
exercício de funções na categoria de Encarregado Geral Operacional.
3 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, António João
Feio Valério.
310188686

MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS VINHOS
Aviso n.º 1774/2017
André Filipe dos Santos Matos Rijo, Presidente da Câmara Municipal
de Arruda dos Vinhos, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 e n.º 4 do artigo 191.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de
maio, que em reunião de 28 de dezembro de 2016, a Câmara Municipal
deliberou, de acordo com o artigo 76.º do mesmo diploma, dar início ao
processo de elaboração do plano de pormenor para regularização da unidade
industrial de operador de gestão de resíduos — FVSA — Futuro Verde
Soluções Ambientais, L.da a incidir sobre os prédios rústicos denominados
por “Vale da Arpana”, com a área de 10200 m2, confrontando a norte
com António Além, a sul com estrada e Manuel Luís Conceição Ferreira,
a nascente com caminho e a poente com JJC Imobiliária, SA, descrito no
registo da conservatória de Arruda dos Vinhos sob o n.º 3054/20101125 e
inscrito na matriz sob o artigo 41 secção R da freguesia de Arranhó, por
“Travessas”, com a área de 2105 m2, confrontando a norte e nascente com
JJC Imobiliária, SA a sul com Jorge e Cortez — reciclagem de ferros e
metais, L.da e a poente com Avenida Francisco Sá Carneiro, descrito no
registo da conservatória de Arruda dos Vinhos sob o n.º 3084/20110606 e
inscrito na matriz sob o artigo 59 secção R da freguesia de Arranhó, por
“Travessas”, com a área de 3130 m2, confrontando a norte com António
Além, a sul e nascente com JJC Imobiliária, SA e poente com Avenida
Francisco Sá Carneiro, descrito no registo da conservatória de Arruda dos
Vinhos sob o n.º 3204/20140422 e inscrito na matriz sob o artigo 61 secção
R da freguesia de Arranhó e sobre os prédios urbanos denominados por
“Casal das Galhofas”, com a área de 1477,24 m2, confrontando a norte com
Jorge e Cortez — reciclagem de ferros e metais, L.da, sul, nascente e poente
com caminho público, descrito no registo da conservatória de Arruda dos
Vinhos sob o n.º 1596/20090702 e inscrito na matriz sob o artigo 1503 da
freguesia de S. Tiago dos Velhos e por “Nossa Senhora da Ajuda”, com a
área de 2657,58 m2, confrontando a norte com JJC Imobiliária S. A., sul
com Maria de Jesus da Conceição Silva Lourenço, nascente com caminho
público e poente com Variante à E.N. 115, descrito no registo da conservatória de Arruda dos Vinhos sob o n.º 3025/20100623 e inscrito na matriz
sob o artigo 2720 da freguesia de Arranhó.

