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atualizada, que em sessão da Assembleia Municipal, de 23 de fevereiro 
de 2018, foi aprovada a delimitação da área de reabilitação urbana do 
aglomerado urbano de Famalicão, conforme proposta aprovada pela 
Câmara Municipal, em reunião do dia 8 de fevereiro de 2018.

Mais torna público que os elementos constantes do processo de de-
limitação da referida área de reabilitação urbana, definidos no n.º 2 do 
artigo 13.º do supramencionado diploma, podem ser consultados na 
Divisão de Planeamento Urbanístico (DPU) da Câmara Municipal e estão 
divulgados na página eletrónica do Município, em www.cm -nazare.pt.

17 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, 
Walter Manuel Cavaleiro Chicharro.

311283449 

 Aviso n.º 5669/2018

Operações de Reabilitação Urbana Sistemáticas
das Áreas de Reabilitação Urbana da Praia da Nazaré,

do Sítio da Nazaré e da Pederneira
Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Presidente da Câmara Muni-

cipal da Nazaré, torna público, em cumprimento do definido no n.º 5 
do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua 
redação atualizada, que em sessão da Assembleia Municipal, de 14 de 
dezembro de 2017, foram aprovados os projetos de Operações de Re-
abilitação Urbana sistemáticas da Praia da Nazaré, do Sítio da Nazaré 
e da Pederneira, conforme proposta aprovada pela Câmara Municipal, 
em reunião do dia 20 de outubro de 2017.

Mais torna público que os referidos projetos podem ser consultados na 
Divisão de Planeamento Urbanístico (DPU) da Câmara Municipal e estão 
divulgados na página eletrónica do Município, em www.cm -nazare.pt.

17 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, 
Walter Manuel Cavaleiro Chicharro.

311283351 

 Aviso n.º 5670/2018
Torna -se público que a Câmara Municipal da Nazaré deliberou, na sua 

reunião de 26 de março de 2018, submeter a período de consulta pública, 
pelo prazo de 30 dias úteis, o Projeto de Regulamento de Comércio a 
Retalho Não Sedentário do Município da Nazaré — Regulamento de 
Venda Ambulante, nos termos do estatuído no artigo 101.º do Novo 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

O prazo da consulta pública é contado da data da publicação do 
respetivo Aviso na 2.ª série do Diário da República.

O texto está disponível para ser consultado na Divisão Administra-
tiva e Financeira da Câmara Municipal, durante as horas normais de 
expediente (das 09.00H às 12.30 e das 14.00H às 16.00H), e no Portal 
do Município, em www.cm -nazare.pt.

Qualquer interessado pode apresentar, durante o período de consulta 
pública, por escrito, sugestões sobre quaisquer questões que possam ser 
consideradas relevantes no âmbito do presente procedimento, conforme 
disposto no n.º 2 do citado artigo 101.º do Novo Código do Procedimento 
Administrativo, endereçados ao Presidente da Câmara Municipal da 
Nazaré, para a morada: Av. Vieira Guimarães, n.º 54, 2450 -112 Nazaré, 
entregues no Gabinete de Relações Públicas da autarquia, na mesma 
morada, através do fax 262 550 019 ou ainda através do e -mail geral@
cm -nazare.pt.

17 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, 
Walter Manuel Cavaleiro Chicharro.

311283587 

 MUNICÍPIO DE OURIQUE

Aviso n.º 5671/2018

Abertura de Procedimento de Elaboração
do Plano de Pormenor da Herdade do Serrinho

Marcelo David Coelho Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal 
de Ourique:

Torna público, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º do Decreto -Lei 
n.º 80/2015 de 14 de maio, que a Câmara Municipal de Ourique, na 
sua reunião ordinária pública, realizada em 28/03/2018, deliberou, por 
unanimidade, dar inicio ao procedimento para elaboração do Plano 
de Pormenor da Herdade do Serrinho, tendo aprovado os Termos de 
Referência, fundamentando a sua oportunidade, fixando objetivos e 
estabelecendo o prazo de doze meses para a sua elaboração.

O Plano de Pormenor da Herdade do Serrinho abrange uma área 
de intervenção de 121,11 ha e localiza -se na Freguesia de Santana da 
Serra, na parte sudoeste do Concelho de Ourique, confinando com a 
Barragem de Santa Clara.

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 88.º do Decreto -Lei n.º 80/15, de 14 de 
maio, foi determinado um período de 15 dias úteis, contado a partir do 
primeiro dia útil da publicação do presente Aviso no Diário da República, 
para formulação de sugestões ou apresentação de informações, por qual-
quer interessado, sobre quaisquer questões que possam ser consideradas 
no âmbito do procedimento de elaboração do plano.

Durante o referido prazo, os interessados poderão consultar os Ter-
mos de Referência e demais documentação na pagina do município na 
Internet, em, www.cm -ourique.pt ou no “Serviço de Atendimento ao 
Público” do Município de Ourique, localizado no Edifício dos Paços 
do Município, sito na Av. 25 de abril, 26, em Ourique, durante o horário 
normal de expediente (9:00h -12h30 m e 14:00h -17h30m).

A formulação de sugestões, bem como a apresentação de informações, 
deverão ser feitas por escrito, até ao termo do referido período, dirigidas 
ao Presidente da Câmara Municipal de Ourique e remetidas por endereço 
eletrónico geral@cmourique.pt por correio normal ou apresentadas 
presencialmente no local acima referidos.

Para o efeito, deverá ser utilizado impresso próprio, que poderá ser 
obtido no mesmo local, ou no sítio eletrónico do Município de Ourique.

Para constar se elaborou o presente Aviso que vai ser publicado no 
Diário da República, na comunicação social, na plataforma colaborativa 
de gestão territorial e no sítio da internet www.cm -ourique.pt

16 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Marcelo David 
Coelho Guerreiro.

Deliberação
A Câmara Municipal de Ourique, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

artigo 76.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, 14 de maio — RJIGT, deliberou 
por unanimidade:

1 — Determinar e dar início ao procedimento de elaboração do Plano 
de Pormenor da Herdade do Serrinho, na modalidade de plano de in-
tervenção no espaço rústico, que deverá ficar concluído no prazo de 
doze meses, com base nos respetivos Termos de Referência definidos 
ao abrigo do n.º 3 do artigo 76.º do RJIGT.

2 — Sujeitar este Plano de Pormenor a Avaliação Ambiental Estraté-
gica, de acordo com o disposto no artigo 78.º do RJIGT.

3 — Determinar um período para formulação de sugestões ou apresen-
tação de informações, por qualquer interessado, sobre quaisquer questões 
que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de elaboração 
do plano, com a duração de 15 dias úteis, ao abrigo do disposto no n.º 2 
do artigo 88.º RJIGT.

4 — Determinar a publicação do teor da presente deliberação na 
2.ª série do Diário da República (cf., n.º 1 do artigo 76.º e alínea c) do 
n.º 4 do artigo 191.º do RJIGT), assim como a sua divulgação através 
Boletim Municipal, da Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial 
e disponibilização no sítio da internet do Município de Ourique (Cf., 
artigo 192, n.º 2 do RJIGT e artigo 3.º, n.º 7 do Decreto -Lei n.º 232/2007, 
de 15 de Junho, com as alterações do Decreto -Lei n.º 58/2011, de 4 de 
Maio, que estabelece o regime jurídico da avaliação ambiental de planos 
e programas (RJAAPP), de aplicação subsidiária ao RJIGT).

5 — Dar conhecimento à CCDRAlentejo do teor da deliberação e 
respetiva documentação base.

Está conforme o original.
16 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Marcelo David 

Coelho Guerreiro.
611280038 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 5672/2018

Homologação de listas unitárias de ordenação final 
de procedimentos concursais

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145 -A/2011 
de 6 de abril, informa -se que as listas unitárias de ordenação final dos 
candidatos admitidos e oponentes aos métodos de seleção do Proce-
dimento Concursal Comum para Ocupação de um Posto de Trabalho 
na carreira de Técnico Superior — área de Educação Física e Desporto 
Ref. A8 e do Procedimento Concursal Comum para Ocupação de um 
Posto de Trabalho na carreira de Técnico Superior — área de Educação 
Básica Ref. A9 para a Divisão de Desenvolvimento Social da Câmara 
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Municipal de Ponta Delgada, publicados por aviso n.º 10260/2016, na 
2.ª série do Diário da República n.º 158, de 18 de agosto de 2016 foram 
homologadas por Despacho da senhora Vereadora Alexandra Vitória 
Falcão Pereira de Viveiros de 27 de fevereiro de 2018, está disponível 
na página eletrónica do Município (cm -pontadelgada.pt) e afixada em 
local próprio na Subunidade Orgânica de Recursos Humanos, sita na 
Rua de Santa Luzia, n.º 18, 9504-523 Ponta Delgada.

12 de março de 2018. — O Presidente, José Manuel Cabral Dias 
Bolieiro.

311257812 

 MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

Aviso n.º 5673/2018
Nos termos e para efeitos 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 que a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados referente ao procedimento 
concursal comum para constituição da relação jurídica de emprego pú-
blico por tempo indeterminado para ocupação de um posto de trabalho 
da carreira e categoria de Técnico Superior, com licenciatura em gestão, 
cujo edital foi publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 96, de 
18 de maio de 2016, na Bolsa de Emprego Público com o código de 
oferta n.º OE201605/0190, foi homologada por despacho do signatário 
datado de 6 de abril de 2018.

A lista unitária de ordenação final homologada encontra -se afixada 
no Edifício dos Paços do Concelho e publicitada na página eletrónica 
desta autarquia em www.cmpb.pt.

10 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Augusto Manuel 
dos Reis Marinho.

311276775 

 MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA

Aviso n.º 5674/2018
Nos termos do disposto 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, na sequência do procedimento concursal comum, publicitado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 99, de 23 de maio de 2017, Aviso 
n.º 5760/2017, referência G), torna -se público que homologuei, em 
13/04/2018 os relatórios do júri que comprovam a conclusão com sucesso 
do período experimental, de acordo com os requisitos previstos no n.º 3 
do artigo 46.º da citada Lei, das seguintes trabalhadoras:

Cristina Isabel Cardoso Alves, Maria Rosário Tomás Manso Caetano e 
Marta da Conceição Cardoso Catarino na carreira/categoria de Assistente 
Operacional, na área de atividade de Auxiliar de Serviços Gerais.

13 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, João Manuel Ventura 
Grilo de Melo Lobo.

311281359 

 Declaração de Retificação n.º 316/2018
Por se ter verificado um lapso na redação do Aviso n.º 3740/2018, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 57, de 21 de março, 
torna -se público que no referido Aviso onde se lê «[...] Carlos Miguel 
Cardoso Carvalho Dias [...] com início a 15 de dezembro de 2017 [...]» 
deve ler -se «[...] Carlos Miguel Cardoso Carvalho Dias [...] com início 
a 12 de dezembro de 2017 [...]».

12 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, João Manuel Ventura 
Grilo de Melo Lobo.

311281553 

 MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Aviso n.º 5675/2018

Contratos de Trabalho por Tempo Indeterminado
Para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
e no uso das competências que me foram delegadas e subdelegadas, 
nos termos do n.º 2 do artigo 36.º, conjugado com a alínea a) do n.º 2 
do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna -se público 
que por meus despachos, datados de 15 de fevereiro de 2018, e na se-

quência dos resultados obtidos no âmbito do procedimento concursal 
de recrutamento para preenchimento de dez postos de trabalho de As-
sistente Operacional (ação educativa), aberto pelo aviso n.º 6248/2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 107, de 02 de junho de 
2017, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado, nos 
termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014 de 20 de junho, na categoria de Assistente Operacional da 
carreira de Assistente Operacional, com a remuneração correspondente 
à Posição Remuneratória 1, Nível Remuneratório 1 — 580,00 €, com os 
candidatos ordenados da seguinte forma: 1.º Edite Maria Coelho vieira, 
2.º Carla Cristina Porta Nova de Freitas Murteira, 3.º Lília Isabel Batista 
Durão do Carmo, 4.º Vítor Manuel Martins Costa, 5.º Tânia Cristina 
Rodrigues Pratas, 6.º Ana Isabel Santos Figueiras Domingos, 7.º Ana 
Filipa Corado Pernão, 8.º Judite Isabel Nogueira Confraria, 9.º Maria 
Helena Rodrigues Pereira, 10.º Natacha Ribeiro Lourenço Prudêncio 
Cipriano, com efeitos à data de 15 de fevereiro de 2018.

(Isento de Fiscalização do Tribunal de Contas)
19 de fevereiro de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos, 

Inês Barroso.
311282769 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 5676/2018
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da Lei n.º 35/2014 

de 20 de junho, torna -se público que após conclusão dos respetivos proce-
dimentos concursais, foram celebrados contratos de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado, com início a dezasseis de março e 
três de abril de dois mil e dezoito, com os seguintes trabalhadores:

Início a 16 de março de 2018:
João Carlos Saião Rodrigues Garcia, para o exercício de funções de 

Técnico Superior (área de atividade — Engenharia Agronómica), com 
a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória e nível 15.º 
da tabela remuneratória única.

Início a 03 de abril de 2018:
Emanuel dos Santos Perpétuo, para o exercício de funções de Técnico 

Superior (área de atividade — Sociologia), com a remuneração correspon-
dente à 1.ª posição remuneratória e nível 15.º da tabela remuneratória única.

António José Maria Gonçalves, para o exercício de funções de 
Assistente Operacional (área de atividade — Cantoneiro — utilização 
da reserva de recrutamento), com a remuneração correspondente ao 
nível 2.º da tabela remuneratória única.

6 de abril de 2018. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gon-
çalves da Palma.

311279383 

 Aviso n.º 5677/2018
Para os devidos efeitos se torna público, que nos termos do n.º 6 do 

artigo 36.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro de 2009, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, a lista unitária de 
ordenação final do procedimento concursal para contratação por tempo 
indeterminado, no regime de contrato de trabalho em funções públicas, 
para preenchimento de dois postos de trabalho na carreira/categoria de as-
sistente operacional — área de atividade Auxiliar de Serviços Gerais, aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152 de oito de 
agosto de dois mil e dezassete, foi homologada pela Presidente da Câmara 
Municipal de Silves em onze de abril de dois mil e dezoito, encontrando -se 
afixada no placard da Divisão de Recursos Humanos da Câmara Munici-
pal de Silves e disponibilizada no site do Município (www.cm -silves.pt).

12 de abril de 2018. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gon-
çalves da Palma.

311280192 

 MUNICÍPIO DE TAVIRA

Aviso n.º 5678/2018
Para os devidos efeitos se faz público que foi nomeada, por meu des-

pacho de 2018/04/12, para o cargo de Chefe de Divisão de Planeamento, 
Turismo, Inovação e Empreendedorismo, Ana Cristina Soares Massena 
Gago, cujo conteúdo se transcreve:

Considerando que:
Terminou o procedimento concursal, para o cargo de Chefe de Divisão 

de Planeamento, Turismo, Inovação e Empreendedorismo, aberto por 












