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artigo 5.º do REFRH, a TRH cobrada à entidade que presta o serviço 
é imputada aos utilizadores finais juntamente com as restantes compo-
nentes do tarifário.

Esta situação aplica -se quer ao abastecimento de água, quer ao sa-
neamento. Neste sentido, importa destacar que a TRH não constitui 
uma receita da entidade prestadora dos serviços, sendo antes devida, à 
Agência de Portuguesa do Ambiente.

208661852 

 MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS

Aviso n.º 5848/2015

Extinção do Vínculo de Emprego Público, por motivo 
de denúncia do contrato

Faz -se público que ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 304.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, denunciaram o seu Contrato de Tra-
balho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, extinguindo -se 
assim o respetivo vínculo de emprego público com esta Autarquia, as 
seguintes trabalhadoras detentoras da carreira e categoria de assistente 
operacional:

Conceição Maria Araújo de Freitas, com efeitos a 22 de junho de 
2015; e

Maria Letícia Abreu de Freitas Camacho, com efeitos a 07 de julho 
de 2015.

14 de maio de 2015. — A Vereadora da Agricultura, Mar, Juventude 
e Recursos Humanos, Verónica Pestana de Faria.

308648739 

 MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

Aviso n.º 5849/2015
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, torno público que cessou, em 10 de maio de 2015, a comissão 
de serviço do dirigente intermédio de 1.º Grau, Chefe de Departamento 
Administrativo e Financeiro — José Alberto Arêde Negrão, ficando po-
sicionado na carreira de Técnico Superior, na 9.ª posição remuneratória 
e nível remuneratório 42.

14 de maio de 2015. — A Vice -Presidente da Câmara, com compe-
tências delegadas, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de 
Oliveira.

308641829 

 MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Aviso n.º 5850/2015

Lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, 

torna -se público que a lista unitária de ordenação final resultante do 
procedimento concursal comum para a ocupação de um posto de trabalho 
em regime de contrato por tempo indeterminado na carreira/categoria de 
Assistente Operacional (recrutamento excepcional) — área de atividade 
de sapador florestal — Aviso de abertura n.º 351/2015 — Diário da 
República, n.º 7, de 12 de janeiro de 2015, lista essa homologada por 
despacho do senhor Presidente da Câmara datado de 15 de maio corrente, 
se encontra afixada na página eletrónica do Município e em local público 
da entidade empregadora pública, destinado para tal.

15 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara, António Manuel 
das Neves Nobre Pita.

308649695 

 MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE

Aviso n.º 5851/2015
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna -se público que foi celebrado contrato de trabalho 
por tempo indeterminado, para a carreira e categoria de Assistente 

Operacional, para a 1.ª posição remuneratória/nível remuneratório 1, 
correspondente a 505,00 euros, com os seguintes trabalhadores:

Germano Rodrigues Pereira Costa — Admissão a 18/05/2015
José Correia da Costa Pinto — Admissão a 18/05/2015
Aida de Jesus Cardoso Monteiro — Admissão a 18/05/2015
Pedro Alexandre Pinto Fernandes — Admissão a 18/05/2015
Sandra Catarina Teixeira e Silva Ferreira — Admissão a 

18/05/2015
Carina Susete da Conceição Pinto Monteiro — Admissão a 

18/05/2015
18 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, José 

Fernando Carneiro Pereira.
308649402 

 MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

Aviso (extrato) n.º 5852/2015
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado 

do dia 13 de maio de 2015, foi consolidada, definitivamente, a mobili-
dade interna na categoria de Assistente Técnico de Rui Paulo Magalhães 
Fernandes Palheira, do Mapa de Pessoal do Município de Alvaiázere 
para o Mapa de Pessoal deste Município.

Mais se torna público que o trabalhador mantém o posicionamento 
remuneratório de origem, correspondente à posição 1, nível 5 da Tabela 
Remuneratória Única, da categoria de Assistente Técnico.

13 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara, Nuno Moita da 
Costa.

308645409 

 MUNICÍPIO DE ÉVORA

Aviso n.º 5853/2015
Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, Presidente da Câmara Munici-

pal de Évora, faz saber que a Assembleia Municipal de Évora aprovou, 
em sessão ordinária realizada em 30 de abril e 5 de maio de 2015, sob 
proposta da Câmara Municipal de Évora, a Alteração ao Regulamento 
da Comissão Municipal de Economia e Turismo de Évora.

A alteração ora aprovada entra em vigor no quinto dia após a publi-
cação do presente aviso no Diário da República.

O referido Regulamento, com a alteração agora introduzida, encontra-
-se disponível no sítio da Internet www.cm -evora.pt

18 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel 
Rodrigues Pinto de Sá.

308650463 

 Aviso n.º 5854/2015
Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, Presidente da Câmara Munici-

pal de Évora, faz saber que a Assembleia Municipal de Évora aprovou, 
em sessão ordinária realizada em 30 de abril e 5 de maio de 2015, sob 
proposta da Câmara Municipal de Évora, a alteração ao Regulamento 
Municipal de Atribuição de Lotes para Instalação de Atividades Eco-
nómicas.

A alteração ora aprovada entra em vigor no quinto dia após a publi-
cação do presente aviso no Diário da República.

O referido Regulamento, com a alteração agora introduzida, encontra-
-se disponível no sítio da Internet www.cm -evora.pt

18 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel 
Rodrigues Pinto de Sá.

308650414 

 MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Edital n.º 475/2015

Audiência pública

Projeto de alteração do Regulamento Municipal de medidas 
de apoio social e incentivo à fixação de pessoas e famílias
Paulo José Gomes Langrouva, Presidente da Câmara Municipal do 

Município de Figueira de Castelo Rodrigo, torna público em cumpri-


