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 MUNICÍPIO DE BORBA

Aviso n.º 15367/2017
Para os efeitos previstos no artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, faz -se público que por meu despacho de 26/09/2017, se 
encontram em situação de mobilidade interna, na modalidade de mobi-
lidade intercarreiras, na carreira de Técnicos Superiores, pelo período 
máximo de 18 meses, os seguintes trabalhadores:

António Vicente Trindade Panasco;
Dionísio Paulo Lemos de Oliveira
Nuno Miguel Pinto Panasco

21 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, António José 
Lopes Anselmo.

310965354 

 MUNICÍPIO DE CASCAIS

Aviso n.º 15368/2017
Para cumprimento do disposto no artigo 12.º do Decreto -Lei 

n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável por força do n.º 5 do ar-
tigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torno público que, 
no uso da competência que me é conferida pelo n.º 1 do artigo 42.º 
e pelo n.º 4 do artigo 43.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de se-
tembro, por meu despacho datado do passado dia 24 de outubro, 
designei para exercer funções de Adjunto do Gabinete de Apoio da 
Presidência, Fernando Jorge Ferreira Marques, com efeitos reportados 
ao passado dia 21 de outubro, cuja nota curricular se anexa, sendo-
-lhe aplicável o estatuto remuneratório previsto na Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro.

21 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Carlos Carreiras.

ANEXO

Nota Curricular
Dados pessoais:

Nome — Fernando Jorge Ferreira Marques
Data nascimento — 06 de novembro de 1962
Nacionalidade — Portuguesa

Formação académica: 12.º Ano

Experiência profissional:

dezembro de 2009 — Assessor no Gabinete do Vice -Presidente e 
Administrador da DNA Empreendedorismo e Comércio;

junho 2007 -dezembro 2008 — Diretor -Geral — DMF — Marketing 
Dinâmico Unipessoal, L.da;

agosto de 2006 -maio 2007 — Assessor da Direção e Coordenador 
da Divisão Comercial;

AERLIS — Associação Empresarial da Região de Lisboa;
maio de 2005 -julho de 2006 — Diretor -Geral — MIXREEL — Reali-

zação e Produção de Eventos, Audiovisual e Locações Internacionais, L.da;
março 2004 -março 2005 — Assessor/Adjunto do Secretário de Estado 

Adjunto do Ministro da Cultura — Ministério da Cultura;
setembro 2001 -dezembro 2002 — Diretor -Geral Ibérico Operacional, 

Vendas e Marketing (exercendo funções em Barcelona) — WALTER 
MARKETING IBÉRICA;

janeiro 2000 -setembro 2001 — Diretor Geral — SEP — Portugal 
— Empresa do Ex -Grupo Alemão Walter Marketing (hoje, Service 
Innovation Group);

maio 1993 -dezembro 1999 — Gestor de negócio — SEP — Por-
tugal;

janeiro 1992 -abril 1993 — Account Manager — SPECTACOLOR 
Portugal — Empresa do Grupo COMPTA;

janeiro -dezembro 1991 — Diretor Comercial — VIDEOME-
DICINA — Empresa do Grupo TELEDIFUSÃO;

julho 1987 -dezembro 1990 — Assessor — Câmara Municipal de 
Lisboa — Gabinete do Vereador da Cultura.

310960429 

 Aviso n.º 15369/2017

Projeto de ORU simples para a ARU — Área de Reabilitação 
Urbana 35 — Carcavelos

Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais, torna 
público que a Câmara, em reunião de 30 de outubro de 2017, deliberou 
aprovar a submissão a discussão pública do projeto de ORU — Operação 
de Reabilitação Urbana Simples integrada na ARU — Área de Rea-
bilitação Urbana 35 — Carcavelos, orientada por uma estratégia de 
reabilitação urbana, de acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 17.º 
do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na atual redação da Lei 
n.º 32/2012, de 14 de agosto, e ainda no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.

O período de discussão pública tem início no 5.º dia posterior à pu-
blicação do presente aviso no Diário da República, com a duração de 
30 dias, nos termos legalmente previstos.

Durante esse período os interessados podem apresentar as suas recla-
mações, observações ou sugestões, por escrito, devidamente identificadas 
e dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Cascais, ou para o 
correio eletrónico em reabilitacao.urbana@cm -cascais.pt.

Mais torna público que os elementos constantes da proposta referida se 
encontram disponíveis para consulta na página eletrónica do município, 
em www.cascais.pt.

4 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Cascais, Carlos Carreiras.

310979116 

 MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

Aviso (extrato) n.º 15370/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho datado do 

dia 17 de agosto de 2017, determinei, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado pelo n.º 1 
do artigo 92.º da LTFP, a mobilidade interna na categoria, da Assistente 
Operacional Paula Cristina Reis de Oliveira, da Câmara Municipal de 
Leiria para a Câmara Municipal de Condeixa -a -Nova, a partir do dia 
1 de setembro e pelo período de um ano.

11 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Nuno Moita 
da Costa.

310960964 

 MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Aviso n.º 15371/2017

Nomeação Gabinete de Apoio à Vereação
Para os devidos efeitos, torna-se público que por meu despacho datado 

de 13 de outubro de 2017, nomeei, em regime de comissão de serviço, 
ao abrigo do n.º 4 do artigo 43.º e com base na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 42.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, para desempenhar 
funções de Secretária do Gabinete de Apoio ao Conjunto dos Vereadores, 
as Assistentes Técnicas, Paula Alexandra Gonçalves de Ascensão Pires 
e Andrea de Jesus Campanhe.

28 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel 
Alves de Faria.

310961433 

 Aviso n.º 15372/2017

Nomeação do adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência
Em cumprimento do disposto no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 

de 20 de janeiro, conjugado com o n.º 5 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, designo como Adjunto do Gabinete de Apoio à 
Presidência, o Eng.º Ricardo José Pires Antunes, com efeitos a 23 de 
outubro de 2017, a remuneração será a prevista no n.º 2 do artigo 43.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

28 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel 
Alves de Faria.

ANEXO

Nota Curricular
Nome: Ricardo José Pires Antunes.


