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 MUNICÍPIO DE OURIQUE

Aviso n.º 9727/2015
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º 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, torna -se público Lista Unitária de Ordena-
ção Final do procedimento concursal comum na modalidade de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado na categoria/car-
reira de Técnico Superior, para ocupação de um posto de trabalho, para 
o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, aberto por aviso 
n.º 4464/2015 publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 80, de 
24 de abril de 2015, a qual foi homologada, por despacho do Presidente 
da Câmara, datado de 10 de agosto de 2015.

1.º Marta Isabel Afonso Guerreiro — 15,60 valores.
11 de agosto de 2015. — O Presidente da Câmara, Pedro Nuno Raposo 

Prazeres do Carmo.
308875677 

 Aviso n.º 9728/2015
Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Ourique:
Torna público que, nos termos e para os efeitos do n.º 5 do Artigo 7.º 

do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, é 
aberto um período de discussão pública, durante 15 dias úteis contados a 
partir do 8.º dia de publicação deste aviso no Diário da República, tendo 
por objeto a alteração do Loteamento do Rosal, em Ourique.

O projeto de alteração encontra -se disponível para consulta das 9h às 
12h30 m e das 14h às 17h30m, na “Divisão de Obras, Gestão Urbanística 
e Ambiente”, sita no Edifício dos Paços do Município, Av. 25 de abril, 
n.º 26, 7670 -250 Ourique, e no site do município em www.cm -ourique.pt.

Todas as questões que possam ser consideradas no âmbito do presente 
procedimento, nomeadamente reclamações, observações, sugestões e 
pedidos de esclarecimento que os interessados pretendam apresentar, 
deverão ser feitas por escrito, devidamente fundamentadas e dirigidas 
ao Presidente da Câmara.

20 de agosto de 2015. — O Presidente da Câmara, Pedro Nuno Raposo 
Prazeres do Carmo.

208888572 

 MUNICÍPIO DE PENAMACOR

Aviso n.º 9729/2015

1.ª Revisão do Plano de Pormenor da Zona Industrial
de Penamacor — Discussão Pública

Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, António Luis Beites 
Soares, torna público, nos termos dos números 1 e 2 do artigo 89.º do 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que após deliberação da Câmara 
Municipal na reunião ordinária de 15 de julho de 2015, vai dar-se início 
à abertura do período de discussão pública da proposta da 1.ª revisão do 
Plano de Pormenor da Zona Industrial de Penamacor, com uma duração 
de 20 dias úteis, contados a partir do 5.º dia útil posterior à publicação 
do presente aviso no Diário da República.

A proposta de revisão do Plano de Pormenor da ZIP e os respetivos 
documentos que a integram, encontram-se disponíveis para consulta dos 
interessados no Setor de Obras, Serviços Urbanos, Ambiente e Agricul-
tura da Câmara Municipal de Penamacor, sito no Largo Júlio Rodrigues 
da Silva, 6090-545 Penamacor, nos dias úteis das 9 horas às 16 horas, e 
no sítio da internet do município (www.cm-penamacor.pt).

Até ao termo do período de discussão pública, os interessados podem for-
mular, por escrito, reclamações, observações, sugestões ou pedidos de escla-
recimentos sobre a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Pena-
macor, utilizando para o efeito impresso próprio que pode ser obtido no balcão 
de atendimento do Setor de Obras, Serviços Urbanos, Ambiente e Agricultura, 
ou no sítio da internet do Município. As reclamações, observações, sugestões 
ou pedidos de esclarecimentos, deverão ser enviados por carta registada com 
aviso de receção, dirigidos ao presidente da Câmara Municipal, para o Largo 
do Município, 6090-543 Penamacor, entregues em mão no GAP ou remetidos 
por correio eletrónico para o endereço secretaria.gap@cm-penamacor.pt.

Informa-se, ainda, que no decorrer do período de discussão pública 
será realizada uma sessão pública de apresentação da proposta no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, em data e hora a anunciar através de 
edital e no site do Município em www.cm-penamacor.pt.

5 de agosto de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. 
António Luis Beites Soares.

608888134 

 MUNICÍPIO DE PINHEL

Aviso n.º 9730/2015
Rui Manuel Saraiva Ventura, Presidente da Câmara Municipal de 

Pinhel, torna público que a Assembleia Municipal, em sessão ordinária 
de 26 de junho de 2015, deliberou, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, na redação que lhe foi conferida 
pela Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto, aprovar a proposta da Câmara 
Municipal relativa ao Projeto de Delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana da cidade de Pinhel.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do RJRU, 
os elementos que acompanham o projeto de delimitação da área de 
reabilitação urbana poderão ser consultados na Loja do Munícipe nas 
horas de expediente (das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30) todos 
os dias úteis bem como na página da Internet do Município de Pinhel 
em www.cm -pinhel.pt.

Para conhecimento geral, se publica o presente aviso e outros de igual 
teor que vai ser afixado nos lugares de costume.

03 de agosto de 2015. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel Saraiva 
Ventura.

208887008 

 MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

Aviso n.º 9731/2015

Procedimento concursal comum
Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei 35/2014, de 20/06, torna -se público que, na sequência do procedi-
mento concursal comum, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com os candidatos: Tomásia Maria 
Viveiros de Castro, para a carreira e categoria de Técnico Superior 
(arquiteto) — referência A — posição remuneratória 2, nível remune-
ratório 15 da tabela remuneratória única; Carla Marlene Vieira, para 
a carreira e categoria de assistente técnico — referência B — posição 
remuneratória 1, nível remuneratório 0,5 da tabela remuneratória única, 
ambas com efeitos a 07 de agosto de 2015.

04 de agosto de 2015. — A Vereadora, Élia Luísa Dias Gonçalves 
Ascensão [Vereadora com os seguintes Pelouros: Ação Social; Turismo; 
Promoção e Relações Internacionais; Economia e Inovação; Recursos 
Humanos; Educação; Juventude; Cultura, Desporto e Lazer e Anima-
ção Noturna, no uso da competência que lhe advém dos Despacho 
n.os 10/2013 e 107/2014 (Delegação e Subdelegação de Competências), 
exarado pelo Presidente da Câmara, Filipe Martiniano Martins de Sousa, 
em 28 de outubro de 2013 e 13 de agosto de 2014, respetivamente, pu-
blicitado pelos Editais n.os 8/2013 e 66/2014, cujas publicações tiveram 
lugar no Diário de Notícias da Madeira, em 06/11/2013 na página 35 e 
23/08/2014 na página 34.].

308847301 

 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 9732/2015

Procedimento concursal para recrutamento de trabalhadores,
em regime de contrato de trabalho

em funções públicas por tempo indeterminado
1 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 19.º da Por-

taria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, e artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e para 
os devidos efeitos torna -se público que por deliberação da Assembleia 
Municipal de 23 de julho de 2015 sob proposta aprovada pela Câmara 
Municipal em reunião de 16 de julho de 2015 se encontram abertos, pelo 
prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República, os seguintes procedimentos concursais:

Procedimento A — Procedimento concursal comum para ocupação de 
1 posto de trabalho da categoria de Assistente Técnico (Ação Educativa), 
da carreira de Assistente Técnico;

Procedimento B — Procedimento concursal comum para ocupação 
de 2 postos de trabalho da categoria de Assistente Operacional (Cana-
lizador), da carreira de Assistente Operacional;


