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Diário da República, 2.ª série — N.º 74 — 15 de abril de 2019
Aviso n.º 20/2019/M

No cumprimento dos termos do disposto no artigo 161.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 18/2017/M, de 27 de junho,
que institui o Sistema Regional de Gestão Territorial da Região
Autónoma da Madeira, torna -se público que foi publicada no
Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, 1.ª série, n.º 52,
suplemento, de 2 de abril de 2019, a Resolução n.º 173/2019,
aprovada na reunião do Conselho do Governo realizada no dia

28 de março, que ratifica a suspensão parcial do Plano Diretor
Municipal de Machico e estabelecimento de medidas preventivas, para o prédio com o artigo n.º 75, da Secção H, freguesia
de Água de Pena.
3 de abril de 2019. — O Presidente do Governo Regional da Madeira,
Miguel Filipe Machado de Albuquerque.
312198433

PARTE G
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 6789/2019
Procedimento concursal destinado ao recrutamento de cinco
enfermeiros em regime de contrato de trabalho sem termo
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, conjugado com o n.º 2 do artigo 174.º
do CPA, torna-se público e notificam-se os interessados nos termos do
artigo 114.º do CPA, que por deliberação do Conselho de Administração

da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE, de 25 de março
de 2019, foi retificada a lista de classificação final do recrutamento de
cinco enfermeiros em regime de contrato de trabalho sem termo, aberto
por publicação no Jornal de Notícias de 9 de julho de 2018.
Mais se informa que a lista unitária de ordenação final retificada, está
afixada no placard do Serviço de Recursos Humanos da ULS e disponibilizada na sua página eletrónica, www.ulscb.min-saude.pt. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de março de 2019. — O Presidente do Conselho de Administração
da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E., Dr. António
Vieira Pires.
312193702

PARTE H
CIMAC — COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
DO ALENTEJO CENTRAL
Aviso n.º 6790/2019
Consolidação definitiva da mobilidade
Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna-se público que
por meu despacho de 27 de fevereiro de 2019, determinei a consolidação
definitiva da mobilidade nesta Comunidade Intermunicipal, da Assistente
Técnica, Rute Cristina Pereira Alexandre, nos termos do artigo 99.º do
anexo à Lei acima referida, com efeitos a partir de 1 de março de 2019.
25 de março de 2019. — O Primeiro-Secretário da CIMAC, André
Espenica.
312172334

MUNICÍPIO DE ALMADA
Aviso (extrato) n.º 6791/2019
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de 18-03-2019,
foi encerrado o Procedimento Concursal Comum para Assistente Técnico (Educação), cujo aviso de abertura foi publicado na 2.ª série do Diário da República
n.º 126, de 03/07/2017, em virtude dos postos de trabalho que lhes deu origem
terem sido preenchidos por procedimento concursal de regularização aberto nos
termos do estipulado na Lei n.º 112/2017 de 29-12, que estabeleceu o programa
de regularização extraordinária dos vínculos precários.
28/03/2019. — A Vereadora dos Serviços Municipais de Recursos Humanos, Saúde Ocupacional, Higiene Urbana, Manutenção e Logística, Ação e
Intervenção Social e Habitação, Maria Teodolinda Monteiro Silveira.
312194278

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
Aviso n.º 6792/2019
Para os devidos e legais efeitos, e nos termos do previsto nos artigos 280.º a 283.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que este Município concedeu Licença Sem Remuneração ao trabalhador
Carlos Gilberto da Silva Xavier, pelo período de 1 ano, com início a
1 de abril de 2019.
1 de abril de 2019. — O Presidente do Município, Pedro Miguel
César Ribeiro.
312196068

MUNICÍPIO DE AROUCA
Aviso n.º 6793/2019
Em cumprimento do disposto na al. b), n.º 1, artigo 4.º, da Lei
n.º 35/2014, de 20/6, faz-se público que, por despacho da Senhora Presidente da Câmara datado de 20/03/2019, foi autorizada a consolidação
da mobilidade na categoria do trabalhador José Filipe Amorim de Pinho,
técnico superior (Engenheiro Florestal), do mapa de pessoal da Câmara
Municipal de Águeda, no posto de trabalho previsto no mapa de pessoal
desta Câmara Municipal.
É mantido o posicionamento remuneratório detido na situação jurídico-funcional de origem, posição 2, nível 15, remuneração 1.201,48.
28/03/2019. — A Presidente da Câmara, Margarida Belém.
312185416

