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 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTIAGO DO CACÉM, 
SANTA CRUZ E SÃO BARTOLOMEU DA SERRA

Aviso n.º 4930/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do 

artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, 
na sequência de procedimento concursal comum aberto ao abrigo da 
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que estabeleceu os termos de 
regularização prevista no programa de regularização extraordinária de 
vínculos precários, e por deliberação datada de 16 de janeiro de 2018 
da Junta de Freguesia, no exercício de competência na área dos recursos 
humanos, n.º 1 e alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por tempo indeterminado, com ocupação do posto de trabalho 
correspondente à categoria da carreira de Assistente Técnico constante 
no Mapa de Pessoal, com efeitos a partir de 1 de abril de 2018, com a 
candidata a seguir mencionada, aprovada no concurso aberto por aviso 
publicado na Bolsa de Emprego Publico em 31 de janeiro de 2018, e 
que, segundo a ata da reunião do júri do concurso, homologada em 6 
de março de 2018, é a seguinte:

Ana Luísa Gonçalves Ricardo Dâmaso, ficando colocada na 1.ª po-
sição, nível 5 do posicionamento remuneratório da categoria, com o 
vencimento de 683,13 €. Considera -se que o trabalhador está dispen-
sado de prestar período experimental, nos termos do artigo 13.º da Lei 
n.º 112/2017, o tempo de exercício de funções na situação que deu origem 
à regularização extraordinária, releva para o desenvolvimento da carreira.

3 de abril de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia da União 
das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu 
da Serra, Isabel Contente.

311248262 

 FREGUESIA DE TORRÃO

Aviso n.º 4931/2018

Consulta pública tabela de taxas e preços da Freguesia de Torrão
Hélder Manuel Telo Montinho, Presidente da Junta de Freguesia de 

Torrão, torna público que a Junta de Freguesia em reunião ordinária de 28 
de março de 2018, deliberou por unanimidade aprovar a tabela de taxas 
e preços da Freguesia de Torrão e nos termos do artigo 101.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015 
de 7 de janeiro, a submete a consulta pública pelo prazo de trinta dias a 
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

A referida tabela encontra -se disponível para consulta, nos serviços 
de atendimento da Junta de Freguesia, durante as horas de expediente, 
bem como na página eletrónica desta Junta em www.freguesiadetorrao.pt

Os interessados deverão formular as suas sugestões por escrito, di-
rigidas ao Presidente da Junta, ou ainda por correio eletrónico para o 
endereço da Junta freguesia.torraoail.telepac.pt até o final do período.

3 de abril de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de Torrão, 
Hélder Manuel Telo Montinho.

311249015 

 FREGUESIA DE VILA PRAIA DE ÂNCORA

Aviso n.º 4932/2018

Procedimento concursal, para a constituição de vínculo de emprego 
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado, para o preenchimento de dois 
postos de trabalho, um na categoria de Assistente Operacional e 
um na categoria de Assistente Técnico, por força da aplicação da 
Lei n.º 112/2017, de 29/12 — programa de regularização extraor-
dinária dos vínculos precários, aberto por deliberação da Junta 
de Freguesia datada de 09.01.2018.

Homologação de Listas Unitárias e Celebração de Contratos
Nos termos e para os efeitos previstos nos n.os 4 e 6 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6.04, torna -se público que as listas unitárias de ordenação final 
dos procedimentos concursais em epígrafe, abertos por Aviso publi-
cado na BEP — Bolsa de Emprego Público — OE 201801/0343 e 
OE201801/0345 e página eletrónica da Junta de Freguesia de Vila Praia 
de Âncora, foi homologada por deliberação de 19 de março de 2018 

e se encontra disponível na página eletrónica da Junta de Freguesia e 
afixada no Edifício sede sita em Vila Praia de Âncora.

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado nas carreiras e categorias:

Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b), n.º 1 do art. 4.º da 
Lei n.º 35/2017, de 20 de junho, torna -se público que foram celebrados, 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
na carreira e categoria de Assistente Operacional, na 3.ª posição remu-
neratória e nível 3 da tabela remuneratória única, a que corresponde a 
remuneração base de 583.58€ (euro), com o trabalhador Carlos Manuel 
Verde dos Santos, com início em 01/04/2018; e na carreira e categoria 
de Assistente Técnico, na 1.ª posição remuneratória e nível 5 da tabela 
remuneratória única, a que corresponde a remuneração base de 683.13€ 
(euro), com a trabalhadora Vera Lúcia de Castro Verde, com início em 
01/04/2018, na sequência do procedimento concursal supra.

19 de março de 2018. — Pelo Presidente, o Secretário, Luís Filipe 
da Silva Matias.

311248765 

 SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS 
DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS

Aviso n.º 4933/2018
Em cumprimento do disposto na alínea d) n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que o Conselho de Admi-
nistração dos SIMAR, em reunião de 2018.03.16, deferiu o pedido de 
cessação da Comissão de Serviço, apresentado pelo Eng. Pedro Vasco 
das Neves Rodrigues, (Técnico Superior do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal da Moita), do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe 
de Divisão de Gestão de Frotas, com efeitos a partir de 16 de março de 
2018, ao abrigo do estipulado na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 
n.º 2/2004 de 15/1, atualizada e adaptada à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29/08.

3 de abril de 2018. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 
Ana Teresa Dinis.

311250019 

 Aviso n.º 4934/2018
Torna -se público que, ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15/1, devidamente atualizada e adaptada à Administração 
Local pela Lei n.º 49/2012, de 29/08, o Conselho de Administração dos 
SIMAR — Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, em reunião de 2018.03.16, deliberou 
nomear em regime de substituição, com efeitos a 2018.03.19, no cargo 
de Chefe de Divisão Municipal de Gestão de Frotas destes SIMAR, o 
Técnico Superior Luís Miguel Pereira Galamba Guerra e Silva do mapa 
de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas.

3 de abril de 2018. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 
Ana Teresa Dinis.

311250051 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELETRICIDADE, ÁGUA 
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso n.º 4935/2018
Engenheiro António Domingos da Silva Tiago, Presidente do Conselho 

de Administração dos Serviços Municipalizados de Eletricidade, Água e 
Saneamento da Câmara Municipal da Maia, faz público que, de harmonia 
com o preceituado no n.º 3, do artigo 22.º, da Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, que procede à quarta alteração da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, e 3 -B/2010, de 28 de abril, que aprova o Estatuto 
do Pessoal Dirigente dos Serviços e Órgãos da Administração Central, 
Regional e Local do Estado, adaptada à Administração Local, pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, o Conselho de Administração deliberou, na 
reunião que teve lugar no dia 12 de março de 2018, renovar a Comissão 
de Serviço do Ex.mo Senhor Eng.º Albertino Abílio Moutinho da Silva, 
no Cargo de Direção Superior de 1.º Grau — Diretor -Delegado por 
mais 5 anos, a partir do dia 8 de julho de 2018, nos termos do n.º 3, do 
artigo 11.º, da referida Lei n.º 49/2012.

28/03/2018. — O Presidente do Conselho de Administração, Eng. An-
tónio Domingos da Silva Tiago.

311240842 


