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Jorge Sobral Vilhena, Raul Manuel Tanganho Chocalho, Renato Paulo 
Gouveia Macedo, Ricardo Borges Paulino Ramos, Ricardo Jorge Pinto 
Garcia, Ricardo Manuel Santos Moreira, Rogério Paulo Viegas Alves, 
Rosa da Silva Melo, Rosa Maria Barroso, Rosa Mariana Piçarra de Oli-
veira, Ruben Filipe Martinho Rodrigues, Rui Manuel Silva Ricardo, Rui 
Miguel Jurze Delgadinho, Sandra Cláudia Ferreira Gonçalves, Sandra 
Isabel Severo Cantante Ferreira, Sérgio Eduardo Cabrita Ferrão, Sónia 
Cristina Simões Conceição, Susana Manuela Gouveia Pessoa, Telmo 
Jorge Loios Rumor, Tiago André Amaro Angélico, Valdemar Duarte 
Lança, Valdemar Miranda Rodrigues, Válter Miguel Silvestre Reis, 
Vera Lúcia Sousa Simões, Vera Sofia Santos Mendes Santos, Vítor 
Manuel Anjos Oliveira.

4 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Nuno Ribeiro 
Canta.

310494817 

 Aviso (extrato) n.º 6891/2017
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) n.º 1 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na versão atual, no artigo 17.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, na versão atual e na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, torna -se público que 
foram renovadas as comissões de serviço dos seguintes dirigentes:

Chefe da Divisão de Planeamento do Território e Urbanismo, Arqt. 
Luís Miguel Silva Serra, a partir de 5 de junho de 2017, por meu des-
pacho de 4 de abril de 2017;

Chefe da Divisão de Administração Organizacional, Dra. Susana 
Purificação Rodrigues Vinhas Rodrigues, a partir de 17 de junho de 
2017, por meu despacho de 17 de abril de 2017;

Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Ana Patrícia 
Marcelino Amaral, a partir de 1 de julho de 2017, por meu despacho 
de 28 de abril de 2017;

4 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Nuno Ribeiro 
Canta.

310488629 

 Aviso (extrato) n.º 6892/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho na sua atual redação, torna -se público 
que, nos termos do artigo 99.º -A da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aditado pelo artigo 270.º da LOE 2017, foi consolidada defi-
nitivamente, com efeitos à data de 1 de maio de 2017, conforme meu 
despacho 11 de abril de 2017, a mobilidade intercarreiras/categorias na 
mesma entidade, dos trabalhadores a seguir indicados:

Na categoria de Encarregado Operacional, com a remuneração ilí-
quida de 837,60 euros, correspondente à 1.ª Posição e ao Nível 8 da 
Tabela Remuneratória Única: Ana Judite Silva, António Manuel Al-
meida Balegas, António Rodrigues dos Santos, Maria Fernanda Oliveira 
Correia Cardoso, Silvia Cristina Almeida Santos Pinto.

Na carreira/categoria de Assistente Técnico, com a remuneração 
ilíquida de 683,13 euros, correspondente à 1.ª Posição e ao Nível 5 
da Tabela Remuneratória Única: Ana Paula Ribeiro de Jesus, Cláudia 
Monteiro Russo Tomaz, Emanuel José Moisés Cadório da Silva, Graça 
Maria Pinto Correia, Maria Antonieta Santos Gomes, Sónia Cristina 
Simões Conceição, Susana Isabel Duarte Almeida.

Na carreira/categoria de Assistente Técnico, com a remuneração 
ilíquida de 789,54 euros, correspondente à 2.ª Posição e ao Nível 7 da 
Tabela Remuneratória Única: Paulo Jordão Brás.

Na carreira/categoria de Técnico Superior, com a remuneração ilí-
quida de 1201,48 euros, correspondente à 2.ª Posição e ao Nível 15 da 
Tabela Remuneratória Única: Dora Cristina Pinto Carvalho, Isabel Maria 
Oliveira Moisés Branco.

Na categoria de Técnica de Informática Grau 1 Nível 1, com a remu-
neração ilíquida de 1139,69 euros, correspondente à Posição entre 8.ª e 
9.ª e Nível entre 13 e 14 da Tabela Remuneratória Única: Luísa Cristina 
Margal Rosário Almeida.

4 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Nuno Ribeiro 
Canta.

310488507 

 MUNICÍPIO DE MURÇA

Declaração de Retificação n.º 409/2017
Para efeitos de retificação do Aviso n.º 6530/2017, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de 8 de junho de 2017, referente 

à abertura de procedimento concursal comum para preenchimento 
de cinco postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo incerto, procede -se à seguinte 
retificação:

No n.º 7, onde se lê «valor de 530,00 € (quinhentos e trinta e euros).» 
deve ler -se «valor de 557 € (quinhentos e cinquenta e sete euros) — 
Decreto -Lei n.º 86 -B/2016, de 29 de dezembro.».

9 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Prof. José Maria 
Garcia da Costa.

310566291 

 MUNICÍPIO DE NISA

Regulamento n.º 333/2017

Regulamento Municipal Nisa Social
Maria Idalina Alves Trindade, Presidente da Câmara Municipal de 

Nisa, torna público, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 101.º do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que foi dado cumprimento ao disposto 
nos n.º 1 e 2 do citado artigo. O Regulamento ora mencionado foi apro-
vado definitivamente pelo Executivo na reunião ordinária de 15/03/2017, 
conforme deliberação n.º 74 e pela Assembleia Municipal realizada em 
21/04/2017, conforme deliberação n.º 25.

4 de maio de 2017. — A Presidente da Câmara Municipal de Nisa, 
Maria Idalina Alves Trindade.

Preâmbulo
Considerando a importância que a área de desenvolvimento social 

deve assumir nas políticas autárquicas, no sentido de melhorar a qua-
lidade de vida das famílias, assim como complementar as medidas de 
política social atualmente existentes no país.

Considerando que o atual quadro regulamentar se tem revelado in-
suficiente para fazer face à diversidade de pedidos dos munícipes que 
recorrem ao apoio da autarquia.

Considerando a importância crescente do papel das autarquias locais, 
no âmbito do apoio às populações, a Câmara Municipal de Nisa atenta 
que está a situação social e económica dos seus munícipes, nomea-
damente aos idosos, agregados familiares com baixos rendimentos, 
portadores de deficiência e outras situações de risco como o isolamento 
e dependência, decidiu, na área das suas competências implementar o 
Regulamento Municipal “Nisa Social”.

O Município de Nisa, à semelhança da generalidade dos concelhos do 
interior do País, tem uma parte significativa da sua população composta 
por pessoas idosas e considera necessário promover a sua dignificação 
e a melhoria das suas condições de vida.

Neste âmbito, este regulamento tem por objetivo estabelecer normas 
que conduzam à melhoria da situação socioeconómica dos idosos com 
baixos rendimentos, munícipes portadores de deficiência, agregados 
familiares em risco de pobreza, situação de isolamento ou dependentes.

O regulamento integra o “Cartão Municipal do Idoso”; a “Oficina 
Móvel Social”; o “Serviço de Teleassistência” e o “Fundo Municipal 
de Apoio Social”.

Pretende -se, assim, com a aprovação do Regulamento Municipal 
“Nisa Social”, continuar uma política de ação social municipal proativa e 
próxima das necessidades dos munícipes do concelho, com a consciência 
que uma das principais atribuições municipais é o apoio aos estratos 
sociais mais desfavorecidos, pelos meios adequados e nas condições 
constantes da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, artigo n.º 23, ponto 2, 
alínea h) e artigo n.º 33, ponto 1, alínea v).

Importa tomar medidas a favor desse grupo, promovendo uma maior 
coesão social e uma melhoria da qualidade de vida da população.

O projeto de Regulamento foi objeto de consulta pública nos termos 
do disposto no artigo 101 por remissão da alínea c) do n.º 3 do artigo 100 
do CPA, tendo sido publicitado através de editais e no website da internet 
da Câmara Municipal de Nisa.

Nestes termos, a Assembleia Municipal de Nisa, sob proposta da 
Câmara Municipal, aprovou em 21/04/2017 (deliberação n.º 25), o 
Regulamento ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição 
da Republica Portuguesa, dos artigos 25.º, n.º 1, alínea g) e 33.º, n.º 1, 
alínea k), ambos do regime jurídico das autarquias locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e dos artigos 99.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015 de 7 de janeiro.


