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Assistentes Operacionais (área da limpeza dos edifícios): Elsa 
Catarina Pedrosa Nunes, Maria da Graça Freixo Rodrigues Mar-
ques, Maria de Lurdes Henriques Brás e Sofia Margarida da Costa 
Figueiredo, contratadas em 1 de dezembro de 2015, com a remu-
neração de 505 € (quinhentos e cinco euros), correspondente à 
1.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 1, da tabela 
remuneratória única.

2 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Ataíde.

309999577 

 MUNICÍPIO DE LISBOA

Aviso n.º 14759/2016

Procedimento concursal comum para a categoria de técnico
 superior (Educação Física e Desporto)

Alteração da composição do júri
Considerando que o Presidente do júri nomeado para o presente 

procedimento concursal cessou as suas funções, cumpre proceder à no-
meação de novo Presidente, tendo em conta a necessidade de prosseguir 
a respetiva tramitação.

Assim, determino, nos termos do artigo 21.º, n.º 8, 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 seja alterada a constituição daquele 
júri, nos seguintes termos:

Presidente: Diretora do Departamento da Atividade Física e do Des-
porto, Dr.ª Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos Bernardo Lopes;

Vogais efetivos: 1.º Vogal efetivo: Chefe da Divisão de Gestão do 
Parque Desportivo, Dr. Miguel Alexandre de Almeida Pacheco;

2.ª Vogal efetiva: Chefe da Divisão de Apoio aos Projetos Desportivos, 
Dr.ª Maria Isabel Figueiredo Costa Cruz.

Vogais suplentes: 1.º Vogal suplente: técnico superior, José Manuel 
Pinto Madeira;

2.ª Vogal suplente: técnica superior, Maria Madalena Marques dos 
Santos.

O 1.º Vogal efetivo substituirá a presidente do júri nas suas faltas e 
impedimentos.

15 de novembro de 2016. — O Diretor do Departamento de Gestão 
de Recursos Humanos, João Pedro Contreiras.

310024068 

 MUNICÍPIO DA MAIA

Edital n.º 1014/2016

Pronúncia
Torna -se público que, em cumprimento do disposto do n.º 3 do ar-

tigo 27.º do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro e suas altera-
ções, decorrerá um período de pronúncia, com a duração de 15 dias e 
início 8 dias após a data de publicação do presente edital no Diário da 
República, relativamente ao pedido registado na Câmara Municipal da 
Maia sob o n.º 1300/16, em 22 de abril, e em nome de Banco de Inves-
timento Imobiliário, S. A., a incidir no lote n.º 82, de que é proprietário 
e integrante do loteamento titulado pelo alvará n.º 31/89, localizado na 
Rua dos Comendadores, n.º 167, na freguesia de Vila Nova da Telha, 
concelho da Maia, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial da 
Maia, sob o n.º 704/19911107.

Para os devidos efeitos, o projeto da operação de alteração do lote-
amento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos serviços 
municipais, estará à disposição para quem o pretenda consultar, na 
Divisão de Gestão Urbana desta Câmara Municipal.

Os interessados proprietários dos demais lotes do referido loteamento 
devem apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito, no Gabinete Municipal de Atendimento ou nos Serviços de 
Correspondência, desta Câmara Municipal.

14 de novembro de 2016. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
António Domingos da Silva Tiago, eng.

210022797 

 MUNICÍPIO DE MONFORTE

Edital n.º 1015/2016

Consulta Pública do Projeto de Regulamento de Funcionamento
e Utilização da Sala Polivalente Municipal de Monforte

Gonçalo Nuno Ribeiro Brandão Amanso Pataca Lagem, Presidente 
da Câmara Municipal de Monforte, no uso das competências conferidas 
pelas alíneas b) e t), n.º 1, artigo 35.º conjugado com o artigo 56.º do 
anexo I, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, por deliberação deste órgão executivo, tomada na reunião ordinária 
de 26 de outubro de 2016, e em cumprimento do artigo 101.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, submete-se a consulta pública, pelo prazo de 30 dias, 
a contar da data da publicação do presente edital na 2.ª série do Diário 
da República, o projeto de Regulamento de Funcionamento e Utilização 
da Sala Polivalente Municipal de Monforte.

Mais torna público, que o referido projeto de Regulamento se encontra 
disponível para consulta no átrio do edifício da Câmara Municipal, sito 
na Praça da República, no Serviço de Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
todos os dias úteis, entre as (9h.00 e as 16h.00), bem como nas freguesias 
do concelho e na página oficial deste município em www.cm-monforte.
pt, onde poderão ser entregues, por escrito, as sugestões ou observações 
tidas por convenientes. Para constar e surtir os devidos efeitos publica-se 
o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume.

E eu, António Joaquim Morais Medalhas, Técnico Superior do Serviço 
de Apoio aos Órgãos Autárquicos o subscrevi.

10 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Gonçalo Nuno 
Ribeiro Brandão Amanso Pataca Lagem.

310011861 

 MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Aviso n.º 14760/2016

Consolidação Definitiva de Mobilidade
José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, em cumprimento do disposto na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público 
que, nos termos do n.º 2 do artigo 99.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, foi consolidada em definitiva a mobilidade na categoria, 
do Assistente Operacional Domingos Francisco Marques Marono, no 
Serviço de Requalificação Urbana e Espaços Verdes da Unidade Orgâ-
nica de 3.º Grau, Planeamento, Obras e Ambiente, na sequência do meu 
despacho datado de 22 de outubro de 2015 e de acordo celebrado entre 
as partes em 2 de outubro de 2015.

Mais se torna público que foi celebrado contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado em 26 de outubro de 2015.

O trabalhador mantém o posicionamento remuneratório detido na 
situação jurídico funcional de origem, 4.ª posição, nível 4, da Tabela Re-
muneratória Única a que corresponde o montante pecuniário €635,07.

10 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Gabriel Paixão Calixto.

310011723 

 MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso n.º 14761/2016

Alteração do Plano de Urbanização da Vila de São Brás de Alportel
Vítor Manuel Martins Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal 

de São Brás de Alportel:
Torna público, para os efeitos previstos nos artigos 90.º, 118.º e 119.º, 

191.º do Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, e na sequência da 
deliberação da reunião da Câmara Municipal de 6 de outubro de 2016, 
que na reunião da Assembleia Municipal de 26 de setembro de 2016 foi 
deliberada a aprovação da 3.ª alteração do Plano de Urbanização da Vila 
de São Brás de Alportel. A versão final deste plano encontra -se no sítio 
da internet do município www.cm -sbras.pt.

19 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel Martins Guerreiro.
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Assembleia Municipal de São Brás de Alportel

Minuta de deliberação da Assembleia Municipal tomada
em sessão ordinária realizada no dia 26 setembro de 2016

«3.ª Alteração do Plano de Urbanização
da Vila de São Brás de Alportel»

O Presidente da mesa leu o ofício da Câmara municipal que remetia 
este assunto para aprovação, informando que, tendo sido cumpridos todos 
os formalismos e não tendo surgido quaisquer contributos ou reclama-
ções, o executivo municipal aprovou por unanimidade a proposta.

Não tendo havido qualquer pedido de esclarecimento foi este ponto da 
ordem de trabalhos posto à votação tendo sido aprovado por unanimidade.

Mais foi deliberado aprovar esta deliberação em minuta no final da 
reunião, nos termos do n.º 3 e para os efeitos do disposto no n.º 4 do 
artº. 57.ª da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.

25 de outubro de 2016. — O Presidente da Mesa da Assembleia, 
Ulisses Saturnino Duarte de Brito.

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
36957 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_zonamento_36957_1.jpg

610021654 

 MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Aviso n.º 14762/2016

Consulta pública

Projeto de Regulamento do Horário de Funcionamento
dos Estabelecimentos Comerciais

do Município de Torre de Moncorvo
Faz -se público, de acordo com o estabelecido no artigo 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, que se encontra aberto, por 
30 dias, o período de consulta pública do regulamento em epígrafe, a 
partir do 1.º dia útil da publicação deste aviso na 2.ª série do Diário 
da República.

Durante esse período, os interessados devem dirigir, por escrito, as 
suas sugestões à Câmara Municipal.

O projeto de regulamento pode ser consultado na página do Município 
em www.torredemoncorvo.pt

9 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. Nuno Jorge 
Rodrigues Gonçalves.

310010524 

 MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Aviso n.º 14763/2016
Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Vereadora da Área de 

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Viana do Castelo:
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, publicita que na sequência do procedimento concursal 
comum para constituição de uma relação jurídica de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto por 
aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 25 de 05 de fevereiro, 
com oferta na BEP n.º OE201502/0058 e no Jornal “Jornal de Notícias”, 
de 06 de fevereiro, todos do ano de 2015, os graduados em 9.º e 10.º lu-
gar, e de acordo com o despacho de 08 de agosto de 2016, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, ao 
abrigo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com: Maria Paradela Cerqueira 
da Costa e Paulo Jorge Martins Pereira, respetivamente, para a categoria 
de Assistente Operacional, funções de Cozinheiro, do mapa de pessoal 
por tempo indeterminado do Município de Viana do Castelo, ficando 
sujeitos a um período experimental de 90 dias, para a carreira/categoria de 
Assistente Operacional, com o vencimento correspondente à 1.ª posição 
remuneratória da categoria de Assistente Operacional, do nível remune-
ratório 1, correspondente a 530,00€ (quinhentos e trinta euros), da tabela 
remuneratória única, com efeitos ao dia 05 de setembro de 2016.

6 de setembro de 2016. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana 
Margarida Ferreira da Silva.

310023039 

 Aviso n.º 14764/2016
Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Vereadora da Área de 

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Viana do Castelo:
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, publicita que na sequência do pro-
cedimento concursal comum para constituição de uma relação ju-
rídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho 
por tempo indeterminado, aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 25 de 05 de fevereiro, com oferta na 
BEP n.º OE201502/0057, e de acordo com os despachos de 08 de 
agosto de 2016 e de 12 de agosto de 2016 05 de setembro de 2016, 
respetivamente, foram celebrados contratos de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, ao abrigo da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, com: Delfim Nelson Garrido Fernandes, Maria do 
Rosário Noro Vilas Boas, Sandra Amorim Parente da Silva, Sandrina 
Araújo Moreno, João Marcos Pinto da Silva, Ana Rita Silva Cruz, 
Ema de Jesus Subtil Saraiva, Sónia Maria Vieira da Silva, Maria 
de Fátima Pereira, Carla Cristina Miranda Maciel, Patrícia Susana 
Pinho Martins, Maria de Lurdes Gonçalves Martins, Cidália Maria 
Rio Mendes Ferreira e Elisabete Maria Jácome Lima Barbosa Dias; 
Liliana Rosário Esteves Passos, Catarina Fátima Rodrigues Morais, 
Marisa Rodrigues da Cunha e Ana Teresa Gomes Almeida para a 
categoria de Assistente Operacional, funções de Auxiliar de Ação 
Educativa, do mapa de pessoal por tempo indeterminado do Município 
de Viana do Castelo, ficando sujeitos a um período experimental de 
90 dias, para a carreira/categoria de Assistente Operacional, com o 
vencimento correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria 
de Assistente Operacional, do nível remuneratório 1, correspondente 
a 530,00€ (quinhentos e trinta euros), da tabela remuneratória única, 
com efeitos ao dia 06 de setembro de 2016.

12 de setembro de 2016. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana 
Margarida Ferreira da Silva.

310023209 

 Aviso n.º 14765/2016
Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Vereadora da Área de 

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Viana do Castelo:
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, publicita que na sequência do pro-
cedimento concursal comum para constituição de uma relação ju-
rídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho 
por tempo indeterminado, aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 25 de 05 de fevereiro, com oferta na BEP 
n.º OE201502/0057, e de acordo com o despacho 05 de setembro de 
2016, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, ao abrigo da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, com: Ana Mónica da Cunha Ribeiro, Rita Cláudia Magalhães 
Gonçalves e Alexandra Emanuela Miranda Mateus para a categoria 
de Assistente Operacional, funções de Auxiliar de Ação Educativa, 
do mapa de pessoal por tempo indeterminado do Município de Viana 
do Castelo, ficando sujeitos a um período experimental de 90 dias, 
para a carreira/categoria de Assistente Operacional, com o venci-
mento correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria de 
Assistente Operacional, do nível remuneratório 1, correspondente a 
530,00€ (quinhentos e trinta euros), da tabela remuneratória única, 
com efeitos ao dia 12 de setembro de 2016.

13 de setembro de 2016. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana 
Margarida Ferreira da Silva.

310023169 

 Aviso n.º 14766/2016
Para os devidos efeitos torna -se público, que por meu despacho de 

27 de setembro de 2016 e nos termos da al) a) n.º 1 do artigo 38.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22.01, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06.04, e pelas competências que me são conferidas 
pela al. a) n.º 2 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12.09, fiz cessar por 
inexistência de candidatos o procedimento concursal na modalidade 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
tendo em vista o preenchimento da bolsa de recrutamento, aberto pelo 
aviso n.º 1569/2015, ref.ª 1.13, publicitado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro de 2015.

28 de setembro de 2016. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana 
Margarida Ferreira da Silva.

310023241 


