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de 2017), salvo se estiver em curso procedimento tendente à designação 
de novo titular; o período de substituição conta, para todos os efeitos 
legais, como tempo de serviço no lugar de origem; os substitutos têm 
direito à totalidade das remunerações e demais abonos e regalias atri-
buídos pelo exercício do cargo.

31 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel Leal 
Marqueiro.

310684405 

 MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Aviso n.º 9736/2017

Abertura do período de discussão pública para alteração
do regulamento do PDM, no âmbito do RERAE

Manoel Batista Calçada Pombal, Presidente da Câmara Municipal 
de Melgaço, no uso da faculdade que lhe confere o n.º 3 do artigo 35.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público, nos termos do 
n.º 2 do artigo 12.º do D. L. 165/2014, de 5 de novembro, conjugado 
com o n.º 1 do artigo 89.º do D. L n.º 80/2015, que por despacho de 
16 -08 -2017, a ratificar pelo órgão executivo municipal na próxima 
reunião de Câmara, foi aprovada a abertura de período de discussão 
pública por 15 dias seguidos, a contar do dia seguinte à data da publi-
cação do presente Aviso.

Mais torna público que a alteração ao regulamento do PDM pode ser 
consultada na página eletrónica do Município de Melgaço, em www.cm-
-melgaco.pt, encontrando -se o processo administrativo disponível para 
consulta dos interessados, na Divisão e Planeamento e Gestão Territorial, 
entre as 9h00 e as 17h00.

A formulação de observações, as sugestões e os pedidos de esclareci-
mento, bem como a apresentação de informações sobre qualquer questão 
que possam ser consideradas no âmbito deste procedimento, deverão 
ser formuladas através de exposição escrita, endereçada ao Presidente 
da Câmara, para Largo Hermenegildo Solheiro, 4960 -551 Melgaço ou 
por meio eletrónico para o endereço geral@cm -melgaco.pt.

17 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, Manoel Batista 
Calçada Pombal.

310723017 

 MUNICÍPIO DE PENAMACOR

Aviso n.º 9737/2017

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Freguesia 
de Vale da Senhora da Póvoa

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 unanimidade na sessão ordinária, realizada no dia 30 de 
junho de 2017, sob proposta da Câmara Municipal de 21 de junho de 
2017, aprovar a delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Freguesia 
de Vale da Senhora da Póvoa.

Mais se informa que os elementos indicados no n.º 2 do referido ar-
tigo 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).

3 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. António 
Luís Beites Soares.

310687005 

 MUNICÍPIO DE PENICHE

Aviso n.º 9738/2017
Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do ar-

tigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que foram 

celebrados os seguintes contratos de trabalho em funções públicas, 
por tempo indeterminado, na sequência de diversos procedimentos 
concursais:

Lídia das Neves Gameiro, com a categoria de Técnico Superior, com 
início a 25 de maio de 2017 e remuneração mensal ilíquida de 1.201,48€, 
correspondente à 2.ª posição remuneratória da categoria, nível 15;

Humberto João Glória Bruno, com a categoria de Técnico Superior, 
com início a 1 de junho de 2017 e remuneração mensal ilíquida de 
1.201,48€, correspondente à 2.ª posição remuneratória da categoria, 
nível 15;

Ana Margarida Batista Leal Dias, com a categoria de Técnico Supe-
rior, com início a 1 de agosto de 2017 e remuneração mensal ilíquida 
de 1.201,48€, correspondente à 2.ª posição remuneratória da categoria, 
nível 15;

Guida Maria Assunção de Oliveira, com a categoria de Técnico Su-
perior, com início a 1 de agosto de 2017 e remuneração mensal ilíquida 
de 1.201,48€, correspondente à 2.ª posição remuneratória da categoria, 
nível 15.

3 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
José Correia.

310713662 

 Aviso n.º 9739/2017

Nos termos e para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que os trabalhadores 
deste Município, abaixo indicados, cessaram a relação jurídica de em-
prego público, pelos motivos a seguir mencionados:

Denúncia do contrato

Ana Catarina Franco da Silva Serrano, Assistente Técnica, posição 
remuneratória 01, nível remuneratório 5, com efeitos a partir de 1 de 
julho de 2016;

Ricardo Jorge Ablum Fidalgo, Assistente Operacional, posição re-
muneratória 02, nível remuneratório 2, com efeitos a partir de 1 de 
fevereiro de 2017;

Josete Rosa Jacinto Chuvas, Assistente Operacional, posição remu-
neratória 02, nível remuneratório 2, com efeitos a partir de 1 de agosto 
de 2017.

Passagem à situação de pensionista

João Manuel Cecílio Bandeira, Assistente Operacional, posição re-
muneratória 02, nível remuneratório 2, com efeitos reportados a 19 de 
dezembro de 2016.

Aposentação

Luís Filipe Cordeiro Verdingola, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 01, nível remuneratório 1, desligado do serviço a 1 de 
maio de 2017.

3 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
José Correia.

310713516 

 MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

Aviso n.º 9740/2017
Para os efeitos do disposto na alínea c) do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que por meu despacho de 8 de junho 
de 2017, foi renovada a comissão de serviço, nos termos do disposto 
no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis 
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, 
de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e 
128/2015, de 03 de setembro e adaptada à administração local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, pelo período de três anos e com efeitos 
a 5 de agosto de 2017, no cargo de Chefe da Unidade de Finanças e 
Gestão Patrimonial da trabalhadora Marta Alexandra Rocha Pereira 
Gonçalves.

31 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara, António Vassalo 
Abreu.

310685791 


