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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Comprometo-me a cumprir as normas de funcionamento da Biblioteca Municipal de Ourém e 

declaro que tomei conhecimento integral do teor do seu Regulamento. 

Ourém, _____ de ________________ de _____ 

Assinatura*:____________________________________________ 

* Assinatura do(a) responsável da entidade em nome coletivo e carimbo da mesma. 

Dados a preencher internamente pela BMO: 

Inscrição feita em ____/ ____/ ____ por _________________________________________________ 

Cartão de utilizador entregue em ____/ ____/ ____ por _____________________________________ 

2.ª via do cartão de utilizador entregue em ____/ ____/ ____ por _____________________________ 

 ANEXO 4

Formulário de consulta de coleções
especiais e reservados 

  

Identificação do consulente: 

a) Em caso de utilizador registado na BMO: 

Nome: _____________________________________________________ Nº de utilizador: _________ 

b) Em caso de utilizador não registado na BMO: 

Nome: ____________________________________________________________________________ 

Documento de Identificação (tipo / nº) __________________________________________________ 

Morada: ___________________________________________________________________________ 

Finalidade da consulta: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Identificação do(s) documentos(s) a consultar:

AUTOR TÍTULO COTA 

   

   

   

   

Data pretendida para a consulta: _____/ _____/ _____ 

Período previsto da consulta: de ____/ ____/ ____ a ____/ ____/ ____, das ____ às ____ 

Dados a preencher internamente pela BMO: 

Pedido autorizado/não autorizado (riscar o que não interessa) em ____/ ____/ ____ por 

______________________________, com base em ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Tomei conhecimento ____/ ____/ ____ Assinatura do consulente _____________________________ 

 ANEXO 5

Formulário de proposta de doação/legado 

  

Eu, ______________________________________________________ (nome do proponente), 

portador do documento de identificação nº _______________, contribuinte fiscal nº 

________________, proponho doar/legar (riscar o que não interessa) ao Município de Ourém, os 

seguintes documentos: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Declaro que aceito que os mesmos possam ser encaminhados para os fins tidos como convenientes 

pela Biblioteca Municipal de Ourém, nomeadamente: 

_____ integração no Fundo Documental da Biblioteca Municipal de Ourém. 

_____ encaminhamento para outras entidades congéneres. 

_____ encaminhamento para o projeto de trocas de documentos em segunda mão. 

_____ reciclagem. 

Declaro, ainda, que, no caso de integração no fundo documental da Biblioteca Municipal de Ourém, 

aceito/ não aceito (riscar o que não interessa) que a minha identificação conste nos documentos por 

mim doados/legados (riscar o que não interessa). 

Ourém, _____ de ________________ de _____ 

Assinatura do proponente: ____________________________________________ 

 ANEXO 6

Termo de entrega de doação/legado 

  

Eu, ____________________________________________________, abaixo assinado, funcionário do 

Município de Ourém, declaro que recebi de ______________________________________________ 

(nome do proponente) a relação de documentos anexa, referente à sua proposta de doação/legado 

(riscar o que não interessa). 

Ourém, _____ de ________________ de _____ 

Assinatura do funcionário: ____________________________________________________________ 

Assinatura do proponente: ____________________________________________________________ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Cortar e entregar ao 

proponente

Eu, _________________________________________________________, abaixo assinado, 

funcionário do Município de Ourém, declaro que recebi de 

______________________________________________ (nome do proponente) a relação de 

documentos anexa, referente à sua proposta de doação/legado (riscar o que não interessa). 

Ourém, _____ de ________________ de _____ 

Assinatura do funcionário: ____________________________________________________________ 

Assinatura do proponente: ____________________________________________________________ 

 311217377 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 4819/2018

Cessação de 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 as respetivas relações jurídicas de emprego público as/os 
trabalhadoras/es a seguir designadas/os:

Por motivo de aposentação:
Com efeitos a 1 de janeiro de 2018
Maria Cidália Silva Monteiro Tapadas — Assistente Operacional (área 

funcional de serviços gerais) — posição remuneratória 2, nível 2.

Com efeitos a 26 de janeiro de 2018
Manuel António Nunes da Costa — Assistente Operacional (área 

funcional de jardineiro) — posição remuneratória 1, nível 1.

Com efeitos a 1 de março de 2018
Adosinda Quintela Soeiro Sozinho — Assistente Operacional (área 

funcional de serviços gerais) — posição remuneratória 4, nível 4.
José Santana Carvalho Fernandes — Técnico Superior área funcional 

de Arquiteto) — posição remuneratória 5, nível 27.
Leopoldina Costa Pessoa Braço Forte — Assistente Operacional (área 

funcional de auxiliar Administrativa) — posição remuneratória 2, nível 2.
15 de março de 2018. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 

Joana Isabel Monteiro.
311219012 

 MUNICÍPIO DE PAREDES

Aviso n.º 4820/2018
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 4.º, conciliado com o disposto no artigo 99.º -A da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que foi consolidado 
definitivamente, conforme o meu despacho de 13 de março de 2018 e 
com efeitos aquela data, a mobilidade intercarreiras no mesmo órgão, na 
carreira e categoria de Assistente Técnico, a trabalhadora Maria Luísa 
Rodrigues Teixeira, com o vencimento ilíquido de 683,13 € (seiscentos 
e oitenta e três euros e treze cêntimos), correspondente à 1.º posição 
remuneratória, nível remuneratório 5, da tabela remuneratória única 
dos trabalhadores que exercem funções públicas.

14 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Alexandre Almeida, Dr.

311239855 


