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Superior, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 123, de 29 de junho de 2016, ficando posicionado na 2.ª posição 
remuneratória, nível remuneratório 15, a que corresponde o montante 
de 1.201,48 €.

O júri do período experimental tem a seguinte composição:
Presidente: Manuel José Dias Marques, Chefe da Divisão de Cultura, 

Desporto e Turismo;
Vogais efetivos: Rui Inácio Marreiros e Maria Lucília da Silva Mon-

teiro, Técnicos Superiores;
Vogais Suplentes: Jorge Manuel da Palma Alexandre, Técnico Supe-

rior e António Manuel Domingos Parente Figueira, Chefe da Divisão 
de Administração e Finanças.

Vogal substituto do Presidente: 1.º Vogal efetivo.

Sílvia Cristina Felipe Veríssimo, na sequência do procedimento con-
cursal para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado — provimento de um posto de trabalho da categoria de 
Assistente Técnico (Apoio Técnico e Administrativo — GDPT), da 
carreira geral de Assistente Técnico, aberto por aviso publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 29 de junho de 2016, ficando 
posicionada na 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5, a que 
corresponde o montante de 683,13 €.

O júri do período experimental tem a seguinte composição:
Presidente: Manuel José Dias Marques, Chefe da Divisão de Cultura, 

Desporto e Turismo;
Vogais efetivos: Rui Inácio Marreiros e Maria Lucília da Silva Mon-

teiro, Técnicos Superiores;
Vogais Suplentes: Jorge Manuel da Palma Alexandre, Técnico Supe-

rior e António Manuel Domingos Parente Figueira, Chefe da Divisão 
de Administração e Finanças.

Vogal substituto do Presidente: 1.º Vogal efetivo.
4 de outubro de 2016. — O Vereador, João Miguel Palma Serrão 

Martins.
309952052 

 MUNICÍPIO DE OURÉM

Aviso n.º 13840/2016
Paulo Alexandre Homem de Oliveira Fonseca, Presidente da Câmara 

Municipal de Ourém, torna público, nos termos da deliberação tomada 
em reunião de 05 de agosto de 2016 e para os efeitos do disposto no n.º 2 
do artigo 22.º, do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, que se encontra 
em fase de discussão pública, pelo prazo de 15 dias, a operação de 
loteamento, sem obras de urbanização, constituído por um lote, sito na 
Estrada da Moita do Martinho, em Cova Grande, da Freguesia de Fátima, 
do Concelho de Ourém, em que é requerente Insignare — Associação 
de Ensino e Formação, contribuinte fiscal n.º 502964685, com sede no 
Edifício Paço do Conde, Rua Francisco Sá Carneiro, em Ourém, da 
Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, deste Concelho.

O lote a constituir tem a área de 56.890.40 m2, destina -se a equipamento 
de ensino com serviços complementares (portaria, escritórios, hotel de 
aplicação, restaurante de aplicação e biblioteca), restando uma parcela com 
1203,38 m2 de área. É proposto ceder, para o domínio público, a área de 
1771,26 m2 destinada à infraestrutura viária, estacionamentos e passeios.

O processo encontra -se disponível para consulta na Divisão de Gestão 
Urbanística, desta Autarquia, todos os dias úteis das 9h00 às 16h00, 
podendo os interessados apresentarem, por escrito, as suas reclamações, 
observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos relativamente à 
pretendida operação urbanística.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente aviso e outros 
de igual teor, que além do Diário da República, do Jornal Notícias de 
Ourém e do sítio eletrónico deste Município (www.cm -ourem.pt), vão 
ser afixados nos lugares públicos de estilo.

26 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, Paulo Fonseca.
209972198 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 13841/2016

Cessação da relação jurídica de emprego público
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

parte preambular da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público 

que cessaram a relação jurídica de emprego público, por motivos de 
aposentação, o/a seguinte trabalhador/a:

Com efeitos em 01 de agosto de 2016:
Fernando Silva Oliveira — Assistente Operacional (área funcional de 

Cantoneiro de Limpeza) — posição remuneratória 3, nível 3.
Susete Custódia Elias — Assistente Operacional (área funcional de 

Cantoneiro de Limpeza) — posição remuneratória 3, nível 3.
28 de setembro de 2016. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 

Joana Isabel de Castro Vicente Ferreira Monteiro.
309933682 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 13842/2016
No âmbito do Procedimento concursal comum para ocupação de 

73 postos de trabalho, publicados no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 158, de 18 de agosto de 2016, informa -se os candidatos ao referido 
procedimento concursal do seguinte:

1 — Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, conjugado com 
o artigo 31.º, todos 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, encontra-
-se afixada no hall de entrada do edifício da CMPD, sito na Praça do 
Município,9500 -523 Ponta Delgada e disponível na página eletrónica 
da CMPD, em www.cm -pontadelgada.pt, a lista de candidatos admitidos 
e excluídos aos procedimentos concursais comuns, para a carreira e 
categoria de Técnico Superior, referências A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, 
para a carreira e categoria de Assistente Técnico referências B1, B2, B5, 
B6 e para a carreira e categoria de Assistente Operacional C1, C2, C3.

2 — De acordo com o n.º 1 do artigo 36.º da referida Portaria, con-
jugado com o artigo 121.º e 122.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, os candidatos excluídos dispõem de 10 dias úteis, contados 
da data de publicação do presente Aviso no Diário da República, para 
se pronunciarem por escrito, utilizando formulário próprio (Exercí-
cio de Direito de Participação de Interessados), disponível na página 
eletrónica da CMPD, em www.cm -pontadelgada.pt, e remetido para 
o endereço de e -mail geral@mpdelgada.pt, devidamente preenchido, 
datado e assinado.

20 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Cabral Dias Bolieiro.

309989346 

 Aviso (extrato) n.º 13843/2016
No âmbito do Procedimento concursal comum para ocupação de 

73 postos de trabalho, publicados no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 158, de 18 de agosto de 2016, informa -se os candidatos ao referido 
procedimento concursal do seguinte:

1 — Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, conjugado com 
o artigo 31.º, todos 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, encontra -se 
afixada no hall de entrada do edifício da CMPD, sito na Praça do Mu-
nicípio, 9500 -523 Ponta Delgada e disponível na página eletrónica da 
CMPD, em www.cm -pontadelgada.pt, a lista de candidatos admitidos e 
excluídos aos procedimentos concursais comuns, para a carreira e cate-
goria de Técnico Superior, referências A1, e para a carreira e categoria 
de Assistente Técnico referências B3, B4.

2 — De acordo com o n.º 1 do artigo 36.º da referida Portaria, con-
jugado com o artigo 121.º e 122.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, os candidatos excluídos dispõem de 10 dias úteis, contados 
da data de publicação do presente Aviso no Diário da República, para 
se pronunciarem por escrito, utilizando formulário próprio (Exercício 
de Direito de Participação de Interessados), disponível na página ele-
trónica da CMPD, em www.cm -pontadelgada.pt, e remetido para o 
endereço de e -mail geral@cmpdelgada.pt, devidamente preenchido, 
datado e assinado.

26 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Cabral Dias Bolieiro.

309972481 

 MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Regulamento n.º 1021/2016
João Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós, 

torna público que, a Assembleia Municipal de Porto de Mós em sessão 


