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neamento e Ordenamento do Território, sita no Largo Júlio Rodrigues
da Silva, 6090-545 Penamacor e no sítio da internet do município
(http://www.cm-penamacor.pt).
10 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. António
Luís Beites Soares.
310573192
Aviso n.º 7584/2017
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Meimão
António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Municipal de
Penamacor, torna público, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, alterado e republicado pela lei
n.º 32/2012, de 14 de agosto; que a Assembleia Municipal de Penamacor deliberou por maioria na sessão ordinária, realizada no dia 28 abril
de 2017, sob proposta da Câmara Municipal de 21 de abril de 2017,
aprovar a delimitação da Área de reabilitação Urbana da Freguesia de
Meimão.
Mais se informa que os elementos indicados no n.º 2 do referido artigo 13.º, os quais integram a delimitação da Área de Reabilitação Urbana
em questão, poderão ser consultados nos serviços da Câmara Municipal
de Penamacor, na Divisão de Obras, Obras Públicas, Planeamento e
Ordenamento do Território, sita no Largo Júlio Rodrigues da Silva,
6090-545 Penamacor e no sítio da internet do município (http://www.
cm-penamacor.pt).

neiro, na redação conferida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
notificam-se os candidatos excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção e os candidatos aprovados no procedimento concursal,
aberto pelo aviso n.º 13202/2016, publicado na 2.ª série do Diário da
República n.º 206, de 26 de outubro, que as listas unitárias de ordenação
final foram homologadas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal a
28 de junho de 2017.
As referidas listas encontram-se disponíveis na página eletrónica do
Município da Póvoa de Lanhoso em www.mun-planhoso.pt e afixadas
nas instalações do Município da Póvoa de Lanhoso, a partir da data de
publicação do presente aviso.
De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 39.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, em conjugação com o Código do
Procedimento Administrativo, da homologação referida cabe recurso
hierárquico ou tutelar.
28 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel
José Torcato Soares Baptista.
310597655

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA
Aviso n.º 7587/2017

10 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. António
Luís Beites Soares.
310573127

Em conformidade com o disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 4.º,
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que a 06 de junho
de 2017, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado
em funções públicas, com Mónica de Fátima Machado Duarte Ourique — categoria de técnico superior — licenciatura em proteção civil.

MUNICÍPIO DE POMBAL

16 de junho de 2017. — O Presidente do Município, Roberto Lúcio
Silva Pereira Monteiro.
310573662

Aviso n.º 7585/2017
Atendendo à autorização da proposta de acionamento de reserva de
recrutamento intrínseca ao procedimento concursal comum para ocupação de dois (2) postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado da carreira/categoria de
Assistente Operacional — Área de Auxiliar de Mercado, para o Gabinete
de Serviços Veterinários — Ref.ª E, deste Município, aberto pelo Aviso
n.º 4902/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 13
de abril de 2016, em reunião do Órgão Executivo Câmara Municipal, de
1 de junho de 2017 e na sequência da necessidade de recursos humanos
para execução de funções de caráter genérico, previamente manifestada por parte do Chefe da Divisão de Transportes Urbanos e Gestão de
Equipamentos, atendendo-se ainda à similitude das funções — limpeza
e serviços gerais, desempenhadas em qualquer um dos serviços identificados e à aceitação da afetação à Divisão de Transportes Urbanos e Gestão
de Equipamentos, por parte do candidato classificado em 4.º lugar no
procedimento concursal comum em apreço, após determinação do posicionamento remuneratório, determino, face ao supra aventado, nos termos
das disposições conjugadas do n.º 9, do artigo 21.º com as alíneas a), b)
e c), do n. 1, do 19.º, todos 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, que
o júri do referido procedimento concursal, identificado no ponto 6.2 do
mesmo Aviso, passe, para os efeitos previstos, designadamente no n.º 1 do
artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovada em
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a ser constituído por:
Presidente: Nuno Elias Morgado Mota Ferreira Gomes — Chefe da
Divisão de Transportes Urbanos e Gestão de Equipamentos;
Vogais efetivos: António Miguel Ferreira Ribeirinho, Chefe da Divisão
de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos que substituirá o
Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos e Samuel Rodrigues
Gomes, Encarregado Operacional.
14 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Diogo Alves
Mateus.
310573273

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO
Aviso n.º 7586/2017
Concursos — Homologação da lista unitária de ordenação
final dos candidatos
Nos termos dos n.os 4 a 6 do artigo 36.º, conjugados com da alínea d)
do n.º 3 do artigo 30.º ambos da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de ja-

MUNICÍPIO DE SALVATERRA DE MAGOS
Aviso n.º 7588/2017
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 e do n.º 2 do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que o
trabalhador Fernando Manuel Batista Cortesão, Técnico Superior — Engenheiro Civil, cessou funções com o Município de Salvaterra de Magos,
por motivo de falecimento ocorrido a 29 de maio de 2017.
16 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder
Manuel Esménio, Eng.
310574797
Aviso n.º 7589/2017
Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência
dos procedimentos concursais comum para ocupação dos postos de
trabalho, das seguintes carreiras e categorias:
Referência a) Assistente Operacional — área de condutor de máquinas
pesadas e veículos especiais, aberto pelo aviso n.º 244/2016, Diário
da República, 2.ª série, N.º 6, de 11 de janeiro, e após negociação do
posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de trabalho por
tempo indeterminado, sujeito a período experimental, com o candidato,
Amílcar Manuel Venda de Matos, com a remuneração correspondente
à 1.ª posição remuneratória e com o nível remuneratório 1 da tabela
remuneratória única, equivalente a 557,00 €;
Referência b) Assistente Operacional — área de cantoneiro de limpeza, aberto pelo aviso n.º 244/2016, Diário da República, 2.ª série,
N.º 6, de 11 de janeiro, e após negociação do posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado,
sujeito a período experimental, com a candidata, Liliana Isabel Silva
Peixe, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória e
com o nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única, equivalente
a 557,00 €.
Para os efeitos previstos nos artigos 45.º, 46.º e 49.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, o júri do período experimental, dos candidatos aprovados nos procedimentos concursais comum para ocupação de postos de
trabalho, da carreira e categoria de supra mencionadas, terá a seguinte
composição:
Referência a) Presidente — Aurélio dos Santos Ferreira, Chefe de
Divisão Municipal de Obras Municipais e Serviços Urbanos — 1.º Vogal
Efetivo — Noel Gomes Pereira Caneira, Assistente Técnico — 2.º Vogal

