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Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, e 
após acordo prévio entre as partes interessadas, foi consolidada de-
finitivamente a mobilidade na categoria da Assistente Técnica Olga 
Maria Assunção Soares Vieira, ficando vinculada com contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Palmela, com efeitos a partir de 1 
de novembro de 2017.

A trabalhadora mantém o posicionamento remuneratório anterior-
mente detido (posição remuneratória intermédia 2 -3 e nível remune-
ratório intermédio 7 -8 da carreira e categoria de Assistente Técnico).

3 de novembro de 2017. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.

310904199 

 Aviso n.º 14299/2017

Consolidação definitiva a mobilidade na categoria
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da parte pream-

bular da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por 
despacho datado de 24 de outubro de 2017, do Presidente da Câmara, 
nos termos dos n.os 3 a 5 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, e após acordo prévio entre as partes interessadas, foi consoli-
dada definitivamente a mobilidade na categoria da Técnica Superior 
Carla Teresa Tardão da Silva Reis, ficando vinculada com contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no mapa 
de pessoal da Câmara Municipal de Palmela, com efeitos a partir de 
1 de novembro de 2017.

A trabalhadora mantém o posicionamento remuneratório anterior-
mente detido (posição remuneratória 4 e nível remuneratório 23 da 
carreira e categoria de Técnico Superior).

3 de novembro de 2017. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.

310904141 

 MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

Aviso n.º 14300/2017

Nomeação de Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência
Valdemar Gomes Fernandes Alves, Presidente da Câmara Municipal 

de Pedrógão Grande, torna público que por seu despacho de 30 de 
outubro de 2017, e usando da competência que lhe confere o n.º 1 do 
artigo 42 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, nomeia para Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Presidência, o Dr.º Telmo Alexandre Ferreira 
dos Santos Gomes Alves, portador do cartão de Cidadão n.º 12421268 
9ZZ6, sendo que o respetivo ato administrativo produz efeitos no dia 
21 de outubro de 2017 independentemente da sua publicação no Diário 
da República.

30 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Val-
demar Gomes Fernandes Alves.

310912696 

 MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA

Aviso (extrato) n.º 14301/2017
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho de 

20 de outubro de 2017, nomeei para Chefe de Gabinete do meu Gabinete 
de Apoio Pessoal, com efeitos reportados à mesma data, o Sr. António 
Andrade Monteiro Guedes.

10 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Gonçalves.

310917361 

 Aviso (extrato) n.º 14302/2017
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho de 

20 de outubro de 2017, nomeei para Adjunta do meu Gabinete de Apoio 
Pessoal, com efeitos reportados à mesma data, a Sr.ª Mónica Paula de 
Sá Pinto Ribeiro Valente.

10 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Gonçalves.

310918017 

 Aviso (extrato) n.º 14303/2017
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho de 20 de 

outubro de 2017, nomeei para Secretário de Apoio aos Senhores Vereadores, 
com efeitos, reportados à mesma data, o Sr. José Joaquim Moreira Costa.

10 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Gonçalves.

310918852 

 Aviso (extrato) n.º 14304/2017
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de 

20 de outubro de 2017, nomeei para Secretario de Apoio aos Senhores 
Vereadores, com efeitos, reportados à mesma data, o Sr. Luís Miguel 
de Sequeira Rodrigues Queiroz.

10 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Gonçalves.

310918406 

 MUNICÍPIO DA POVOAÇÃO
Aviso n.º 14305/2017

Renovação de comissão de serviço de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 
23 de junho de 2017, decidi renovar a comissão de serviço exercida 
por Ângelo Medeiros Furtado, como chefe de divisão administrativa e 
financeira, nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
aplicada à administração local pela Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, por 
mais três anos, com efeitos a partir de 18 de setembro de 2017, data em 
que terminou a anterior comissão de serviço.

13 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Nuno 
Sousa Melo.

310917978 

 MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA
Aviso n.º 14306/2017

João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo, presidente da Câmara 
Municipal de Proença -a -Nova, torna público, nos termos do artigo 56.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que por despacho, 
datado de 20 de outubro de 2017, designou:

O vereador João Crisóstomo Pereira Cavalheiro Manso para exercer 
funções em regime de tempo inteiro, designando -o, também, como 
vice -presidente da Câmara Municipal;

A assistente técnica Susana Maria Rodrigues Alves para exercer 
funções de secretária no Gabinete de Apoio à Presidência;

A técnica superior Cláudia de Fátima Pereira Alves para exercer 
funções de secretária no Gabinete de Apoio à Vereação.

31 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo.

310918009 

 MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA
Aviso n.º 14307/2017

Nomeação do Chefe de Gabinete
Ricardo António Nascimento, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal da Ribeira Brava, no uso da faculdade que me é conferida 
pela alínea a) n.º 1, do artigo 42.º, conjugado com o disposto no n.º 4 do 
artigo 43.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designo em 
Comissão de Serviço, o Licenciado em Humanidades, Hélder Manuel 
Gouveia Gomes, para exercer as funções de Chefe de Gabinete do meu 
Gabinete de Apoio Pessoal, iniciando o exercício de funções a partir do 
dia 1 de novembro de 2017.

13 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Ricardo 
António Nascimento.

310916851 

 Aviso n.º 14308/2017

Designação do Vice -Presidente
Estatui o n.º 1, do artigo 56.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 

redação conferida pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, que a Câmara 


