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 Aviso (extrato) n.º 3821/2019

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho, datado 
de 21 de janeiro de 2019, foi autorizada a mobilidade interna interca-
tegorias da assistente técnica Alzira de Oliveira Mendes Magalhães, 
para a categoria de coordenadora técnica da Subunidade Orgânica de 
Contabilidade na Divisão Administrativa e Financeira, nos termos dos 
artigos 92.º e 93.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual reda-
ção, com efeitos a 21 de janeiro de 2019, pelo período de 18 meses, com 
a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria 
e ao 14.º nível remuneratório da tabela remuneratória única.

21 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Fran-
cisco Luís Teixeira Alves.

312082068 

 MUNICÍPIO DE ELVAS

Declaração de Retificação n.º 227/2019

Por ter saído com incorreções no que respeita ao organograma, 
retifica -se o Despacho n.º 262/2019, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 4, de 7 de janeiro de 2019, passando -se adiante a publicar 
o organograma correto, pois onde se lê que a Divisão de Modernização 
Administrativa não tem qualquer subunidade flexível agregada, deve 
ler -se que tem diretamente agregada a subunidade orgânica Flexível de 
Administrativa e de Atendimento (SOFAA):

3.2 — Divisão de Modernização Administrativa (DMA)

A Divisão de Modernização Administrativa reporta -se diretamente à 
chefia do Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos, 
desenvolvendo as suas atribuições relativamente a todas as subunidades 
orgânicas flexíveis da organização, com o nível de secção, partindo 
nomeadamente da subunidade orgânica Flexível de Administrativa e 
de Atendimento (SOFAA) e tem as seguintes atribuições:

  
 29 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Miguel Fernandes Mocinha.

312065771 

 MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Aviso (extrato) n.º 3822/2019

Conclusão do período experimental
Para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da 

LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público 
que o trabalhador Bruno Filipe Marques Antunes, concluiu com sucesso 
o período experimental, com a avaliação de 17,10 valores, na sequência 
da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com este Município, para o desempenho de funções na 
carreira e categoria de Técnico Superior.

8 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel 
Alves de Faria.

312053418 

 Edital n.º 335/2019

Alteração ao Regulamento do Cemitério Municipal
e Criação de Taxa

Ilda Maria Pinto Rodrigues Joaquim, Vereadora a Tempo Inteiro da 
Câmara Municipal do Entroncamento, por competência delegada por 
despacho de 28/11/2018.

Faz saber que, por deliberação tomada em reunião ordinária reali-
zada em 19/11/2018, e sessão da Assembleia Municipal efetuada em 
01/02/2019, foi aprovada a Alteração ao Regulamento do Cemitério 
Municipal e Criação de Taxa.

A alteração ao Regulamento e Criação de Taxa entra em vigor 30 dias 
após a sua publicação.

Para constar e devidos fins se publica o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais públicos do costume e no sítio da 
Internet do Município em www.cm -entroncamento.pt.

II — Estrutura de Serviços da Câmara Municipal de Elvas 

correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria e ao 8.º nível 
remuneratório da tabela remuneratória única.

18 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Fran-
cisco Luís Teixeira Alves.

312082092 


