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Referência B:
Presidente: Chefe da Divisão de Edifícios, Infraestruturas, Equipa-

mentos Municipais, Eventos e Apoio às Juntas de Freguesia, em regime 
de substituição, José António da Costa Pinheiro, Arq.

Vogais efetivos: Técnico Superior, Carlos Alberto Abrantes Borges, 
Eng. e Técnica Superior, Lília Alexandra de Jesus Ribeiro, Dr.ª.

Vogais suplentes: Técnica Superior, Paula Cristina Rainho Monteiro, 
Dr.ª e Assistente Operacional, Marcelo Tiago de Jesus Santa Rita.

Na ausência ou impedimento de um dos membros, a substituição será 
efetuada por esta mesma ordem.

23 — Aos candidatos com deficiência, comprovada, é -lhes garantido 
o direito estipulado no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de 
fevereiro, conforme o número de postos de trabalho a preencher nas 
diferentes referências.

24 — Nos termos do Despacho conjunto n.º 373/2000, de 1 de março, 
em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da Repú-
blica Portuguesa, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

25 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da mesma Portaria, 
o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público — BEP 
(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação e, por 
extrato, na página eletrónica do Município de Montemor -o -Velho, a 
partir da data da publicação na BEP.

26 — Em tudo o que não esteja expressamente previsto no presente 
aviso, aos procedimentos aplicam -se as disposições contidas na LTFP 
e na Portaria.

22 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Emílio 
Augusto Ferreira Torrão, Dr.

312328081 

 MUNICÍPIO DE NISA

Aviso n.º 10427/2019

Lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 6 artigo 36.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, alterado pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se 
público que as listas unitárias de ordenação final, relativas aos proce-
dimentos concursais comuns para constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo, abaixo mencionados, encontram -se afixadas no 
edifício dos Paços do Concelho, Hospital Velho, Biblioteca, Loja do 
Munícipe da Câmara Municipal de Nisa, no Centro Cultural de Alpalhão, 
e disponíveis na página eletrónica em www.cm -nisa.pt.

Ref. 05/2018 — 1 posto de trabalho correspondente à carreira/cate-
goria de assistente operacional — auxiliar administrativo (Secção de 
Expediente e Arquivo), publicado no Diário da República 2.ª série, 
n.º 19, de 28 de janeiro de 2019;

Ref. 04/2019 — 8 postos de trabalho correspondentes à carreira/ca-
tegoria de assistente operacional — jardim, varredura e lixo (Setor de 
Abastecimento Público e Espaços Verdes), publicado no Diário da 
República 2.ª série, n.º 52, de 14 de março de 2019.

6 de junho de 2019. — A Presidente da Câmara Municipal de Nisa, 
Dr.ª Maria Idalina Alves Trindade.

312366216 

 MUNICÍPIO DE OURÉM

Aviso (extrato) n.º 10428/2019

Revisão do Plano Diretor Municipal de Ourém
Discussão Pública

Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque, Presidente da 
Câmara Municipal de Ourém, torna público que, nos termos e para efeitos 
do disposto no artigo 89.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (que 
estabelece o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), em 

reunião pública realizada em 06 de maio de 2019, a Câmara Municipal 
deliberou proceder à abertura do período de discussão pública do projeto 
de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Ourém, período esse 
que se fixa em 30 dias contados a partir do quinto dia após a data da 
publicação do respetivo Aviso no Diário da República.

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 89.º e no n.º 4 do 
artigo 191.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, será o presente 
Aviso publicado na 2.ª série do Diário da República, e divulgado na 
comunicação social, na plataforma colaborativa de gestão territorial e 
no sítio eletrónico do Município de Ourém.

A proposta de revisão do Plano está disponível para consulta nos 
Serviços Técnicos da Câmara Municipal, bem como na página de in-
ternet do Município.

Os interessados deverão apresentar as observações e sugestões através 
da plataforma desenvolvida para o efeito disponível em www.ourem.
pt, por correio, Praça D. Maria II, n.º 1, 2490 -499 Ourém, ou através de 
correio eletrónico para o endereço: revisaopdm@mail.cm -ourem.pt.

23 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís 
Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque.

Deliberação
Reunião pública de 06 de maio de 2019
No âmbito do assunto em referência (discussão pública da revisão 

do Plano Diretor Municipal de Ourém) foi apresentada a informação 
n.º 11/19/DOT/671, datada de 30 de abril findo, da Divisão de Ordena-
mento do Território [...].

A Câmara deliberou, por unanimidade:
Primeiro — concordar com a proposta de revisão do Plano Diretor 

Municipal de Ourém;
Segundo — proceder à abertura da discussão pública pelo período de 

30 dias, conforme referido no n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).

10 de maio de 2019. — A Chefe da Divisão de Apoio a Fundos Co-
munitários e Expediente, Clarisse Neves.

612333654 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 10429/2019

Consolidação definitiva de mobilidades 
intercarreiras/intercategorias

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da parte preambular 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, torna -se público 
que, por deliberação tomada em reunião de Câmara, realizada em 8 de 
maio de 2019, foram autorizadas as consolidações definitivas das mo-
bilidades intercarreiras/intercategorias abaixo indicadas, ao abrigo do 
disposto no artigo 99.º -A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, com a redação 
dada pela Lei n.º 42/2016, de 31 de dezembro (LOE/2017), tendo sido 
celebrados os respetivos contratos de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a 9 de maio de 2019, designadamente 
com o/as seguintes trabalhador/as:

Mobilidade intercarreiras na categoria de Especialista de Informática 
Grau 1 nível 2, com posicionamento remuneratório correspondente ao 
escalão 1, índice 480:

Sandra da Conceição Ricardo Batoque

Mobilidade intercarreiras na categoria de Encarregada Operacio-
nal, com posicionamento remuneratório correspondente à posição 2, 
nível 9:

Susana Isabel Horta Martins

Mobilidade intercategorias na categoria de Encarregado Operacio-
nal com posicionamento remuneratório correspondente à posição 1, 
nível 8:

António Carlos Modesto Henriques Ferreira da Costa
21 de maio de 2019. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 

Joana Isabel Monteiro.
312317146 


