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Maria Isabel Dias Almeida, Contrato de Trabalho em Funções Pú-
blicas a Termo Resolutivo Incerto, na carreira/categoria de Assistente 
Operacional, com efeitos a 01/10/2018 e retribuição mensal de 580,00€;

Maria de Fátima Rachado Fernandes Silva, Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas a Termo Resolutivo Incerto, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional, com efeitos a 01/10/2018 e retribuição mensal 
de 580,00€;

Susana Isabel Cantarinha Lopes, Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas a Termo Resolutivo Incerto, na carreira/categoria de Assis-
tente Operacional, com efeitos a 08/10/2018 e retribuição mensal de 
580,00€;

Natália de Melo Andrade, Contrato de Trabalho em Funções Públicas a 
Termo Resolutivo Certo, na carreira/categoria de Assistente Operacional, 
com efeitos a 03/12/2018 e retribuição mensal de 580,00€;

Márcia Antónia dos Santos Pires, Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas a Termo Resolutivo Certo, na carreira/categoria de Assis-
tente Operacional, com efeitos a 10/12/2018 e retribuição mensal de 
580,00€;

Mari Lúcia da Costa Simões Figueira, Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional, com efeitos a 6/02/2019 e retribuição mensal 
de 600,00€;

Paula Cristina Rodrigues Oliveira, Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas a Termo Resolutivo Certo, na carreira/categoria de Assis-
tente Operacional, com efeitos a 25/02/2019 e retribuição mensal de 
635,07€;

Maria Graça Pinto de Melo Gonçalves, Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional, com efeitos a 6/03/2019 e retribuição mensal 
de 635,07€;

Maria de Fátima Soares Cardoso, Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas a Termo Resolutivo Certo, na carreira/categoria de Assis-
tente Operacional, com efeitos a 1/04/2019 e retribuição mensal de 
635,07€;

30 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, Duarte dos Santos 
Almeida Novo.

312271495 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 8566/2019

Lista unitária de ordenação final do procedimento concursal co-
mum para preenchimento de um posto de trabalho de Assistente 
Operacional (área funcional de Condutor de Máquinas Pesadas 
e Veículos Especiais/ Motorista de Transportes Coletivos) em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado (processo n.º 3432/2018).
Em cumprimento do disposto no 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 06 de abril, faz -se público que a lista unitária de ordenação final 
do procedimento em epígrafe, aberto por aviso publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 163, de 24 de agosto de 2018, encontra -se 
disponibilizada na página eletrónica através do sítio www.cm -palmela.pt 
e afixada para consulta na Divisão de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Palmela, sita na Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 
n.º 39 -A, 1.º andar, em Palmela.

23 de abril de 2019. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.

312248345 

 MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA

Aviso n.º 8567/2019

Nomeação em Comissão de Serviço/Renovação
Para os devidos efeitos torna -se público que, por meu despacho de 

19 de fevereiro de 2019, exarado no uso das competências que me são 
conferidas pela Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, adaptada à administração 
local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, procedi à renovação 
da comissão de serviço, com efeitos a partir de 02 de julho de 2019, do 
Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, José Daniel Meireles de 
Almeida Lopes.

29 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, José Manuel Gonçalves.
312269008 

 Aviso n.º 8568/2019

Projeto de Regulamento do Serviço de Gestão 
de Resíduos Urbanos

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da 
Régua, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 
do artigo 101 do Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
em Anexo pelo Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, que a Câmara 
Municipal deliberou, em reunião realizada em 24 de abril de 2019, 
aprovar o Projeto de Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos e submeter o mesmo a consulta pública, pelo prazo de 30 dias, 
contados do dia seguinte ao da publicação do presente Aviso. O referido 
Projeto encontra -se disponível para consulta na página do Município 
em www.cm -pesoregua.pt. Os interessados podem endereçar as suas 
sugestões por escrito à Câmara Municipal do Peso da Régua para Praça 
do Município, 5054 -003 Peso da Régua, ou através de correio eletrónico 
para cmregua@cmpr.pt, dentro do prazo referido.

2 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, José Manuel Gon-
çalves.

312266943 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Edital n.º 627/2019

Regularização da Cedência e Afetação ao Domínio 
Público Municipal de 18,00 m2 para a Canada dos Terreiros, 

Freguesia de São Vicente Ferreira, deste Concelho

José Manuel Cabral Dias Bolieiro, Presidente da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada, faz saber que, de acordo com o estipulado na alínea t) do 
n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia 
Municipal de Ponta Delgada, em sessão ordinária realizada no dia 29 de 
abril de 2019, mediante proposta da Câmara Municipal aprovada em sua 
reunião de 3 de abril de 2019, aprovou a afetação ao domínio público do 
município da área de 18,00 m2, para o domínio público municipal, na 
sequência da obra de retificação do muro do prédio situado na Canada 
dos Terreiros, na freguesia de São Vicente Ferreira, deste concelho, a 
desanexar do prédio rústico com a área total de 380,00 m2, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo 42, da secção 001, freguesia de São 
Vicente Ferreira e descrito na Conservatória de Registo Predial de Ponta 
Delgada sob o n.º 1711/São Vicente Ferreira. 

A planta de localização encontra-se afixada junto ao respetivo edital, 
no rés-do-chão, do edifício dos Paços do Concelho. 

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos Paços do Município e na Junta de Freguesia em 
questão e publicados na página oficial deste Município, em http://www.
cm-pontadelgada.pt, e na 2.ª série do Diário da República.

6 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, José Manuel Bo-
lieiro.

312273155 

 Edital n.º 628/2019

Desafetação do Domínio Público para o Domínio Privado
do Município da Parcela de Terreno com a Área de 1.753,00 m2 
na Extremidade Norte da Rua do Outeiro, da Freguesia dos Ar-
rifes.
José Manuel Cabral Dias Bolieiro, Presidente da Câmara Municipal 

de Ponta Delgada, faz saber que, de acordo com o estipulado na alínea t) 
do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assem-
bleia Municipal de Ponta Delgada, em sessão ordinária realizada no dia 
29 de abril de 2019, mediante proposta da Câmara Municipal aprovada 
em sua reunião de 3 de abril de 2019, aprovou a desafetação do domínio 
público para o domínio privado do município da parcela com a área de 
1753,00 m2, sita na extremidade norte da Rua do Outeiro, da referida 
freguesia dos Arrifes, que confronta a norte e poente com o prédio rústico 
inscrito com o artigo 43 da secção 013, a sul com a Rua do Outeiro e a 
nascente com o Caminho da Lagoa do Conde.

A planta de localização encontra-se afixada junto ao respetivo edital, 
no rés-do-chão, do edifício dos Paços do Concelho. 

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos Paços do Município e na Junta de Freguesia em 


