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do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e por meu despacho
datado de 4 de março de 2015, ao abrigo do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, revista, adaptada à Administração Local pela Lei
n.º 49/2012, de 29 de agosto, determino a cessação da comissão de
serviço, no dia 15 de março de 2015.
26 de março de 2015. — O Presidente da Câmara, Joaquim Monteiro
Mota Silva, Dr.
308615269
Aviso n.º 5405/2015
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
29 de maio de 2014, decidi renovar a Comissão de Serviço exercida
pelo Dr. José António Peixoto Lima, como Diretor de Departamento
de Planeamento e Serviços Socioculturais, de acordo com o estipulado
no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, revista, adaptada à
Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto por mais três
anos, com efeitos a 1 de setembro de 2014.
27 de abril de 2015. — O Presidente da Câmara, Joaquim Monteiro
Mota Silva, Dr.
308619627

MUNICÍPIO DA CHAMUSCA
Aviso n.º 5406/2015
Dr. Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado, Presidente da Câmara
Municipal de Chamusca.
Torna público que, a Assembleia Municipal de Chamusca na sua
sessão ordinária de 29 de abril de 2014 e mediante proposta da Câmara
Municipal aprovada 27 de abril, aprovou a Alteração à Tabela de Taxas
e outras receitas municipais, cujo texto se dá por inteiramente transcrito
conforme o Aviso n.º 2540/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 47, 09 de março de 2015, por não ter ocorrido durante o
período de apreciação pública quaisquer sugestões, reclamações ou
observações.
04 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara, Dr. Paulo Jorge
Mira Lucas Cegonho Queimado.
308611672
Aviso n.º 5407/2015
Dr. Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado, Presidente da Câmara
Municipal de Chamusca.
Torna público que, a Assembleia Municipal de Chamusca na sua
sessão ordinária de 29 de abril de 2014 e mediante proposta da Câmara
Municipal aprovada 27 de abril, aprovou o Regulamento Municipal de
Transportes Escolares, cujo o texto se dá por inteiramente transcrito
conforme o Aviso n.º 2598/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 48, 10 de março de 2015, por não ter ocorrido durante o
período de apreciação pública quaisquer sugestões, reclamações ou
observações.
04 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara, Dr. Paulo Jorge
Mira Lucas Cegonho Queimado.
308611794
Aviso n.º 5408/2015
Dr. Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado, Presidente da Câmara
Municipal de Chamusca.
Torna público que, a Assembleia Municipal de Chamusca na sua
sessão ordinária de 29 de abril de 2014 e mediante proposta da Câmara
Municipal aprovada 27 de abril, aprovou a Alteração ao Regulamento
de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos do Município da Chamusca, cujo texto se dá por inteiramente transcrito conforme o Aviso
n.º 2742/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, 12 de
março de 2015, por não ter ocorrido durante o período de apreciação
pública quaisquer sugestões, reclamações ou observações.
4 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara, Dr. Paulo Jorge Mira
Lucas Cegonho Queimado.
308612222
Aviso n.º 5409/2015
Dr. Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado, Presidente da Câmara
Municipal de Chamusca.
Torna público que, a Assembleia Municipal de Chamusca na sua
sessão ordinária de 09 de abril de 2014 e mediante proposta da Câmara

Municipal aprovada em 10 de março, aprovou o Regulamento Municipal
de Atribuição e Gestão de Habitação Municipal, cujo o texto se dá por
inteiramente transcrito conforme o Aviso n.º 233/2015, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 5, 08 de março de 2015, por não ter
ocorrido durante o período de apreciação pública quaisquer sugestões,
reclamações ou observações.
04 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara, Dr. Paulo Jorge
Mira Lucas Cegonho Queimado.
308613746

MUNICÍPIO DE CHAVES
Aviso n.º 5410/2015
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meus despachos
n.os 10/GAP/2015, 11/GAP/2015, 12/GAP/2015 e 13/GAP/2015 de 23 de
abril de 2015, nos termos do disposto no artigo 27.º, da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, conjugada com o artigo 19.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de
agosto e no uso da competência que me é conferida pelo disposto na
alínea a), do n.º 2 do artigo 35.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, nomeio em regime de substituição, por urgente conveniência
de serviço, pelo período de 90 dias, a contar da data do aludido despacho,
para o cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau — Divisão de Gestão
e Ordenamento do Território, o Técnico Superior, João Carlos Botelho
Geraldes; para o cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau — Divisão de
Sustentabilidade e Competitividade, o Técnico Superior, Rodrigo Alberto
Lopes Moreira; para o cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau — Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural, o técnico Superior, Carlos Manuel França Santos e para o cargo de Direção Intermédia de
3.º Grau — Divisão de Salvaguarda do Centro Histórico, o Técnico
Superior, António José Pereira Malheiro Rodrigues.
23 de abril de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Arq. António Cabeleira.
308616362

MUNICÍPIO DE FAFE
Aviso n.º 5411/2015
Considerando ser do interesse público e numa perspetiva de economia,
eficiência e eficácia dos serviços a existência de chefias intermédias que
coordenam diretamente os operacionais, com vista a dar resposta adequada às diferentes solicitações, do modo a rentabilizar meios humanos
e materiais, torna-se público que, no âmbito das competências detidas
em matéria de gestão de pessoal (alínea a), do n.º 2, do artigo 35.º, da
Lei n.º 75/2013, de 12/09), determinei com base nos artigos 92.º, n.os 1
e 2, alínea b), 93.º, n.º 3, 94.º n.º 1, alínea d), 97.º n.º 1, e artigo 153.º,
n.º 3, todos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), e
artigo 38.º, n.º 3 da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro e pelos meus
despachos n.os 28/2015 e 29/2015, datados de 2015-04-21, a mobilidade
intercategorias, para o exercício das funções correspondentes a Encarregado Operacional, dos trabalhadores — Armando Augusto Cunha Moreira e Albano Manuel Sousa Pires e Oder Augusta Ribeiro Peixoto, com
efeitos a 2015-05-01, pelo período de 18 meses. O trabalhador Armando
Augusto Cunha Moreira, passa a auferir a remuneração correspondente
à 2.ª posição remuneratória, nível 9 da tabela remuneratória única, atualmente no valor pecuniário de (892,53€), o trabalhador Albano Manuel
Sousa Pires, passa a auferir a remuneração correspondente à 4.ª posição
remuneratória, nível 11 da tabela remuneratória única, atualmente no
valor pecuniário de (995,51€) e a trabalhadora — Oder Augusta Ribeiro
Peixoto, passa a auferir a remuneração correspondente à 1.ª posição
remuneratória, nível 8 da tabela remuneratória única, atualmente no
valor pecuniário de (837,60€).
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
2015-04-27. — O Presidente, Raul Cunha, Dr.

308615714

MUNICÍPIO DO FUNDÃO
Aviso n.º 5412/2015
Paulo Alexandre Bernardo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do concelho do Fundão:
Nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de março e em

