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2 — A celebração de Protocolos, Acordos de Parceria ou Contratos 
de Desenvolvimento Desportivo não pode implicar, em caso algum, a 
utilização das instalações em regime de exclusividade.

5 de janeiro de 2018. — A Presidente da Câmara Municipal, Carla 
Maria Nunes Tavares.

311043129 

 MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Aviso n.º 1784/2018
Para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que cessaram, por moti-
vos a seguir mencionados, a relação jurídica de emprego público dos 
seguintes trabalhadores:

Por Aposentação
António Manuel Pinheiro Araújo — Assistente Operacional, entre a 

2.ª e 3.ª posição e nível remuneratório, em 01 de fevereiro de 2017;
Fernando de Sá Ribeiro — Chefe de Armazém, 1.º escalão índice 

295, em 01 de novembro 2017;
João de Barros Rodrigues — Assistente Operacional, entre a 6.ª e 

7.ª posição e nível remuneratório, 01 de novembro 2017;
João Luís da Rocha Gonçalves — Assistente Operacional, 2.º escalão, 

índice 390, em 01 de abril de 2017;
Maria Albertina Inácio Simões — Assistente Operacional, 5.ª posição 

e nível remuneratório, em 01 de março de 2017;
Maria José Araújo Calheiros Mendes — Assistente Operacional, 

1.ª posição e nível remuneratório, em 01 de dezembro de 2017;
Silvério Cunha Mendes — Assistente Operacional, 1.ª posição e nível 

remuneratório, em 01 de junho de 2017.

Por Denúncia
Manuel António Caldas Lima — Assistente Operacional, 1.ª posição 

e nível remuneratório, em 01 de janeiro de 2018.

23 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. João Manuel 
do Amaral Esteves.

311087275 

 MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO

Declaração de Retificação n.º 107/2018
No aviso n.º 1132, publicado na 2.ª série do Diário da República 

n.º 17, de 24 de janeiro de 2018, para contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado e nomeação do júri do período 
experimental — técnico superior — eletrotecnia, onde se lê «O Período 
Experimental teve início a 2 de março de 2018» deve ler -se «O Período 
Experimental teve início a 2 de janeiro de 2018».

24 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Correia.
311090506 

 MUNICÍPIO DE CORUCHE

Aviso (extrato) n.º 1785/2018
Célia Maria Arsénio Barroso da Cruz Ramalho, Vereadora da Câmara 

Municipal de Coruche, com competência delegada, torna público que:
Em conformidade com a alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º, da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, Judite Custódio Azevedo, com a categoria 
e carreira de Assistente Técnico, posição remuneratória intermédia 5/6 
e nível remuneratório intermédio 10/11, remuneração base de 961,18 €, 
cessou a relação jurídica de emprego público (contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado), por exoneração, a partir 
de 20 de novembro de 2017, por despacho de 7 de dezembro de 2017 
do Presidente da Câmara.

Em conformidade o artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
Ana Maria Diamantino Correia, com a categoria e carreira de Técnico 
Superior, posição remuneratória 2 e nível remuneratório 15, remune-
ração base de 1201,48 €, suspendeu a 1 de janeiro de 2018 a relação 
jurídica de emprego público (contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado), por início de licença sem remuneração de 

longa duração, nos termos dos artºs 280.º e 281 da LGTFP aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, por despacho de 3 de outubro de 
2017 do Presidente da Câmara.

19 de janeiro de 2018. — A Vereadora, Dr.ª Célia Maria Arsénio 
Barroso da Cruz Ramalho.

311081556 

 Aviso n.º 1786/2018
Célia Maria Arsénio Barroso da Cruz Ramalho, Vereadora da Câmara 

Municipal de Coruche, com competência delegada, em conformidade 
com a alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
torna público, que a lista unitária de ordenação final dos candidatos, 
homologada por despacho de 25 de janeiro de 2018, pelo Senhor Presi-
dente da Câmara Municipal, relativa ao procedimento concursal para o 
recrutamento de um técnico superior, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, cujo aviso de abertura 
foi publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 126, de 03 de julho 
de 2017, para o posto de trabalho CM -10, se encontra disponível em 
www.cm -coruche.pt e afixada no átrio Edifício dos Paços do Concelho, 
sito na Praça da Liberdade, em Coruche.

Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, conjugado com a alínea b) 
do n.º 3 do artigo 30.º da referida portaria, os candidatos, incluindo os 
que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de 
seleção, foram notificados do ato de homologação da lista unitária de 
ordenação final.

26 de janeiro de 2018. — A Vereadora, Dr.ª Célia Maria Arsénio 
Barroso da Cruz Ramalho.

311091324 

 MUNICÍPIO DA COVILHÃ

Aviso n.º 1787/2018

Alteração do Plano de Urbanização da Grande
 Covilhã — Discussão Pública

No âmbito da elaboração da alteração do Plano de Urbanização da 
Grande Covilhã e em cumprimento do disposto no artigo 89.º do Decreto-
-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, torna -se público que se encontra aberto 
um período de discussão pública, com a duração de 20 dias úteis a contar 
do 5.º dia seguinte ao da publicação do presente aviso na 2.ª série do 
Diário da República.

Nestes termos, a proposta de alteração do plano, bem como o respetivo 
relatório ambiental e o parecer final sobre a proposta de alteração do 
plano, encontram -se disponíveis para consulta no edifício da Câmara 
Municipal, sito em Praça do Município, 6200 -151 Covilhã, de 2.ª a 
6.ª Feira, das 9.00 às 12.00 horas e das 14.00 às 16.00 horas, bem como 
na página da internet do Município em www.cm -covilha.pt, convidando-
-se todos os interessados para, no decorrer do prazo acima referido 
apresentarem as reclamações, observações ou sugestões que acharem 
por convenientes, mediante requerimento devidamente identificado, 
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

E para constar se publica o presente e outros de igual teor que vão 
ser afixados nos lugares públicos do costume e publicitados nos termos 
legais.

22 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel Pinheiro Pereira.

611052485 

 MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

Aviso (extrato) n.º 1788/2018
Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20/06, se faz público que, na sequência do procedimento 
concursal comum aberto por aviso publicitado no Diário da República 
n.º 197, 2.ª série, de 08/10/2015, o Município de Ílhavo celebrou um 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com o 
candidato Rui Manuel Martins Ribeiro Gil, para a carreira e categoria de 
Técnico Superior (Eletromecânica), 2.ª posição remuneratória, nível 15 
da tabela remuneratória única, com efeitos a 01 de janeiro de 2018.

12 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Fernando Fidalgo 
Caçoilo.

311088977 
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