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n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, na sua atual redação, torna -se público 
que, a lista unitária de ordenação final dos candidatos, foi homologada 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal de 20 de julho de 
2018, referente à Referência N do procedimento concursal comum de 
regularização extraordinária de vínculos precários para constituição 
de relação jurídica de emprego público em regime de contrato de tra-
balho em funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo da Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, aberto pelo Aviso OE201805/0295, 
publicado na Bolsa de Emprego Público, para preenchimento de quatro 
postos de trabalhos da carreira de Assistente Operacional para o Setor 
Operativo dos Serviços Ambiente, Águas e Saneamento.

Nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo 36.º, conjugado com o n.º 3 
do artigo 30.º da Portaria supracitada, foram notificados os candidatos 
do ato de homologação da lista de ordenação final.

A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada em local visível 
e público, no edifício Paços do Município de Nelas e disponível na página 
eletrónica do Município de Nelas em www.cm -nelas.pt.

20 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. José Borges 
da Silva.

311530847 

 Aviso n.º 11029/2018

Procedimento concursal comum para o preenchimento de 49 postos 
de trabalho, na modalidade de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo pro-
grama de regularização extraordinária dos vínculos precários 
(PREVPAP) — Referência O — 1 assistente operacional para 
a área de telefones e limpeza dos Serviços Administrativos e Fi-
nanceiros — OE201805/0297 — Homologação da lista unitária 
de ordenação final.
Nos termos e para os efeitos, conjugados, do n.º 1 do artigo 10.º da 

Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro e do 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, na sua atual redação, torna -se público 
que, a lista unitária de ordenação final dos candidatos, foi homologada 
por despacho do Presidente da Câmara Municipal de 20 de julho de 
2018, referente à Referência O do procedimento concursal comum de 
regularização extraordinária de vínculos precários para constituição 
de relação jurídica de emprego público em regime de contrato de tra-
balho em funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo da Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, aberto pelo Aviso OE201805/0297, 
publicado na Bolsa de Emprego Público, para preenchimento de um 
posto de trabalho da carreira de Assistente Operacional para a área de 
Telefones e Limpeza dos Serviços Administrativos e Financeiros.

Nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo 36.º, conjugado com o n.º 3 
do artigo 30.º da Portaria supracitada, foram notificados os candidatos 
do ato de homologação da lista de ordenação final.

A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada em local visível 
e público, no edifício Paços do Município de Nelas e disponível na página 
eletrónica do Município de Nelas em www.cm -nelas.pt.

20 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. José Borges 
da Silva.

311530871 

 MUNICÍPIO DE OEIRAS

Declaração de Retificação n.º 565/2018

Correção Material do Plano Diretor Municipal de Oeiras
Isaltino Afonso de Morais, Licenciado em Direito, Presidente da Câ-

mara Municipal de Oeiras, torna público que em sede de publicação do 
Aviso n.º 15118/2017, Diário da República, 2.ª série, n.º 240, de 15 de 
dezembro de 2017, se verificou uma inexatidão porquanto não foram pu-
blicadas as seguintes plantas: Planta de Condicionantes — Equipamento 
e Planta de Condicionantes (geral), que foram objeto de procedimento 
de correção material, nos termos das alíneas a), b), c) e d) do n.º 1, e do 
n.º 2 do artigo 122.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT), 
aprovado por deliberação da Câmara Municipal de Oeiras em reunião 
de 27 de setembro de 2017.

Face ao procedimento de correção material efetuado nos termos do 
RJIGT, revela -se necessária a publicação das plantas em causa, pelo que 

serve o presente para em complemento ao Aviso (extrato) n.º 15118/2017, 
publicitar as mesmas.

19 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, 
Isaltino Morais.

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT 
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
44991 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_condicionantes_44991_1.jpg

44992 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_condicionantes_44992_2.jpg
611527518 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Declaração de Retificação n.º 566/2018

Alteração ao Plano Diretor Municipal de Palmela
Por lapso, no Aviso n.º 9543/2018, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 135, de 16 de julho de 2018, não foi publicada uma das 
plantas, à escala 1:10000, Planta dos Espaços Urbanos e Urbanizá-
veis — Pinhal Novo, parte integrante da Alteração ao PDM referente à 
Ribeira da Salgueirinha, aprovada em Assembleia Municipal em 28 de 
junho de 2018, que agora se publica como demais elementos.

25 de julho de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara, Adilo Oliveira 
Costa.

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
45138 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_45138_1.jpg

611543045 

 MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA

Aviso n.º 11030/2018
Torna -se público, que nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, com a nova redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, que a lista unitária de ordenação final, 
foi homologada pelo Vice -Presidente da Câmara, afixada no Paços do 
Município e disponibilizada na página eletrónica deste Município, em 
vinte de julho de dois mil e dezoito, referente ao procedimento concursal 
comum a seguir identificado, aberto por aviso de abertura n.º 8750/2018, 
publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 122 de 27 de junho de 
2018, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado:

1 Posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Supe-
rior — Turismo — Setor de Turismo da Divisão de Desenvolvimento 
Municipal;

20 de julho de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara, Jorge Alves 
Custódio.

311525185 

 MUNICÍPIO DE PENICHE

Aviso n.º 11031/2018
Conforme meu Despacho de 25 de julho de 2018, nos termos e para 

os efeitos do disposto no artigo 128.º, n.º 6 do Código do Procedimento 
Administrativo determino a anulação por caducidade do procedimento 
aberto pelo Aviso n.º 8973/2017 referente a Procedimento Concursal 
Comum de recrutamento para preenchimento de treze postos de trabalho, 
na categoria de Assistente Operacional, em regime de contrato de traba-
lho em funções públicas por tempo determinado, relativo ao Processo 
n.º 40/02-06 (2017) publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, 
a 08 de agosto de 2017, em virtude do decurso do prazo de 180 dias, 
o que faz nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 38.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, no uso da competência em matéria de 
Gestão de Recursos Humanos.

26 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Peniche, 
Henrique Bertino Batista Antunes.

311544139 


