
Diário da República, 2.ª série — N.º 36 — 20 de fevereiro de 2018  5717

Superior, Nádia Sofia Pereira Rosa, posição 2, nível 15, no Mapa de 
Pessoal desta Autarquia, com efeitos ao dia 1 de dezembro de 2017, ao 
abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 99.º do supra citado diploma legal.

22 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Isaltino Afonso 
Morais.

311078543 

 Aviso n.º 2360/2018

Conclusão com sucesso de período experimental
No uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e nos termos 
dos artigos 45.º e seguintes do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 
(LTFP), torna -se público que, por despacho datado de 22 de janeiro de 
2018, da Sr.ª Chefe da Divisão de Recursos Humanos deste Município, 
por subdelegação de competências, ao abrigo do despacho interno n.º 12/
DGDO/2017, de 30 de novembro, foi homologada a avaliação final do 
período experimental das seguintes trabalhadoras, na carreira/categoria 
de assistente operacional: Ludmila Borges Lopes, Luzia do Rosário 
Simões de Brito Teixeira Ranhola, Maria Leonarda Purificação Silva 
Cardoso e Patrícia Alexandra Duarte da Silva.

De acordo com o respetivo processo de avaliação, elaborado nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 46.º da LTFP, o referido período 
experimental foi concluído com sucesso, sendo contado para efeitos da 
atual carreira e categoria.

23 de janeiro de 2018. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Rosa Lopes.

311080851 

 MUNICÍPIO DE OURIQUE

Aviso n.º 2361/2018
Marcelo David Coelho Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Ourique, torna público que a Câmara Municipal, em reunião ordinária 
pública realizada em 25 de janeiro de 2018, deliberou aprovar o Projeto 
de Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) — Operação 
de Reabilitação Urbana Sistemática da Área de Reabilitação Urbana da 
Vila de Ourique e submetê -lo a discussão pública, de acordo com o pre-
visto no n.º 4 do artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro e alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 88/2017 de 27 de julho, pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, 
de 09 de setembro e pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.

Mais se torna público que a discussão pública decorrerá pelo período de 
20 dias, com início a partir do 5.º dia após a publicação do presente aviso no 
Diário da República e que os interessados poderão apresentar, por escrito, 
as suas reclamações, observações ou sugestões através de requerimento 
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, identificando devidamente 
o seu subscritor, as quais poderão ser entregues nos serviços da Câmara 
Municipal de Ourique, remetidas por correio para a Avenida 25 de Abril, 
7670 -250 Ourique, ou por correio eletrónico para geral@cmourique.pt.

Mais se torna público, ainda, que o projeto de Operação de Reabili-
tação Urbana Sistemática da Área de Reabilitação Urbana da Vila de 
Ourique poderá ser consultado no GADE, sito na Avenida 25 de Abril, 
em Ourique, todos os dias úteis das 9h às 12h30 m e das 14h às 17h30 m 
e na página da Câmara Municipal de Ourique.

26 de janeiro de 2018. — O Presidente, Marcelo David Coelho Guer-
reiro.

311104957 

 Aviso n.º 2362/2018
Torna -se público que, através do meu Despacho n.º 46 -A/P/2017, de 

27 de dezembro de 2017, Mário José Batista, foi exonerado do cargo 
de Secretário do Gabinete de Apoio Pessoal à vereação da Câmara 
Municipal de Ourique, a partir de 01 de fevereiro de 2018.

26 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Marcelo David 
Coelho Guerreiro.

311115381 

 Aviso n.º 2363/2018
Torna -se público que, por meu Despacho n.º 49 -A/P/2017, de 28 de 

dezembro de 2017, nomeei, nos termos do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, Joaquim Manuel da Silva Guerreiro, Adjunto do 
meu Gabinete de Apoio Pessoal, com efeitos a 01 de fevereiro de 2018.

26 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Marcelo David 
Coelho Guerreiro.

311115551 

 Aviso n.º 2364/2018
Torna -se público que, através do meu Despacho n.º 47 -A/P/2017, de 

27 de dezembro de 2017, Maria Aurora de Assunção Pereira, é exone-
rada do cargo de Secretária do Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente 
da Câmara Municipal de Ourique, a partir de 01 de fevereiro de 2018.

26 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Marcelo David 
Coelho Guerreiro.

311115527 

 Aviso n.º 2365/2018
Torna -se público que, por meu Despacho n.º 48 -A/P/2017, de 28 de 

dezembro, nomeei, nos termos do artigo 42º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, Maria Aurora de Assunção Pereira, Secretária do Gabinete 
de Apoio à Vereação, com efeitos a 01 de fevereiro de 2018.

26 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Marcelo David 
Coelho Guerreiro.

311115519 

 MUNICÍPIO DE PENACOVA

Declaração de Retificação n.º 136/2018

Regulamento do Cartão Jovem Municipal de Penacova
Em sessão de Assembleia Municipal de 16 de dezembro de 2017, 

sob proposta da Câmara Municipal na sua reunião ordinária de 07 
de dezembro de 2017, foi aprovada uma retificação ao Regulamento 
n.º 410/2017, publicado no Diário da República, 2.º série, n.º 149/2017, 
de 3 de agosto de 2017.

Assim, o Regulamento do Cartão Jovem Municipal de Penacova passa 
a denominar -se Regulamento Penacova Jovem.

E, onde consta a expressão «Cartão Jovem Municipal de Penacova» 
passa a ler -se «cartão Penacova Jovem».

4 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Hum-
berto Oliveira.

311116848 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 2366/2018

Homologação de Lista Unitária de Ordenação Final 
de Procedimento Concursal

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 a lista unitária de ordenação final dos candi-
datos admitidos e oponentes aos métodos de seleção do Procedimento 
Concursal Comum para Ocupação de um Posto de Trabalho na carreira 
de Assistente Técnico — área Topografia e Cadastro — Divisão de 
Tecnologias de informação da Câmara Municipal de Ponta Delgada, 
publicado por aviso n.º 15230/2016, na 2.ª série do Diário da República 
n.º 232, de 5 de dezembro de 2016 foi homologada por Despacho da 
senhora Vereadora Alexandra Vitória Falcão Pereira de Viveiros de 14 
de fevereiro de 2018, está disponível na página eletrónica do Municí-
pio (cm -pontadelgada.pt) e afixada em local próprio na Subunidade 
Orgânica de Recursos Humanos, sita na Rua de Santa Luzia, n.º 18, 
9504523  -Ponta Delgada.

14 de fevereiro de 2018. — O Vice -Presidente, Humberto Trindade 
Borges de Melo.

311131905 

 MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

Aviso n.º 2367/2018
Por meu Despacho n.º 16/2017/PR, datado de 30 de novembro, no 

uso das competências que são conferidas pelo n.º 6 do artigo 42.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com o artigo 44.º 
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, foi delegada, 
com faculdade de subdelegação, no Chefe do Gabinete de Apoio à 
Presidência, António Leonardo Silva Santos, a prática de todos os atos 








