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MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO
Edital n.º 497/2018
Projeto de Regulamento Municipal de Apoio
às Associações de Oliveira do Bairro

Duarte dos Santos Almeida Novo, Presidente da Câmara Municipal
de Oliveira do Bairro, faz saber e torna público, nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 100.º e 101.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
que durante o período de 30 dias a contar da data de publicação do
presente Edital no Diário da República e no sítio institucional da Câmara Municipal na internet, é submetido a audiência dos interessados
e consulta pública o Projeto de Regulamento Municipal de Apoio às
Associações de Oliveira do Bairro, presente e subscrito em Reunião do
Executivo Municipal de 26 de abril de 2018.
Durante esse período, poderão os interessados, consultar o supramencionado Projeto de Regulamento nos Serviços Municipais e no site
municipal (www.cm-olb.pt).
Podem ainda os interessados, querendo, apresentar por escrito, durante o período de consulta pública, as observações ou sugestões que
entenderem pertinentes.
27 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Duarte dos Santos
Almeida Novo, Dr.
311313272

MUNICÍPIO DE OURÉM
Aviso n.º 6531/2018
Correção material do Plano de Urbanização de Fátima
Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque, Presidente
da Câmara Municipal de Ourém, torna público, em cumprimento no
disposto no artigo 122.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial (RJIGT), torna público, que a Câmara Municipal de Ourém,
na sua sessão pública de 1 de setembro de 2017, deliberou aprovar a
correção material ao Plano de Urbanização de Fátima, a qual foi objeto
de retificação zonamento em sessão publica de 2 de janeiro de 2018
deliberou aprovar a retificação à carta base da planta de zonamento alvo
de correção material. Mais torna público, que esta correção material foi
comunicada à Assembleia Municipal e à Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, em cumprimento
do disposto no n.º 3 do artigo 122.º do RJIGT.
Os referidos elementos encontram-se disponíveis para consulta no
edifício Sede do Município de Ourém, na Divisão de Gestão do Território, no horário normal de expediente e em www.ourem.pt.
18 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Ourém,
Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque.
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
43669 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_zonamento_43669_1.jpg
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO
Aviso (extrato) n.º 6532/2018
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para preenchimento de 1 (um) lugar, posto de trabalho n.º 4, do mapa de
pessoal de 2017, na carreira e categoria de assistente técnico,
restrito a trabalhadores com vínculo por tempo indeterminado
previamente estabelecido.
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º.83-A/2009,
de 22 janeiro, na sua redação atual, torna-se público que, por meu despacho de 13 de abril de 2018, foi homologada a lista unitária de ordenação
final dos candidatos, referente ao procedimento concursal comum para
constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
para preenchimento de um lugar no posto de trabalho n.º 4 do Mapa de

Pessoal, na carreira e categoria de assistente técnico, restrito a trabalhadores com vínculo por tempo indeterminado.
Mais se torna público que os candidatos, incluindo os que foram excluídos
no decurso da aplicação dos métodos de seleção, foram notificados do
ato de homologação da lista de ordenação final que se encontra afixada
no átrio do edifício dos Paços do Concelho e ainda disponibilizada
na página oficial deste município, em www.cm-penalvadocastelo.pt
16 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Francisco Lopes
de Carvalho.
311297892

MUNICÍPIO DE POMBAL
Aviso n.º 6533/2018
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LGTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se
público que, em resultado do reconhecimento das situações de exercício
de funções correspondentes a necessidades permanentes deste Município e que se encontravam formalizadas através de vínculo jurídico
inadequado, em sede de reunião do Órgão Executivo Câmara Municipal,
celebrada a 18 de janeiro de 2018, dos procedimentos concursais abertos
no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos
Precários (PREVPAP) e da negociação do posicionamento remuneratório, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º da LGTFP
e nos termos da alínea a) do artigo 12.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de
dezembro e do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, cujos
efeitos foram prorrogados ao abrigo do artigo 20.º da Lei n.º 114/2017,
de 29 de dezembro — 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5,
da carreira geral de Assistente Técnico, correspondente à remuneração
de 683,13€ (seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos), foram
celebrados os seguintes contratos de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, com início a 1 de maio de 2018:
Jorge Manuel Mota Lopes — 1 (um) posto de trabalho na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
da carreira/categoria de Assistente Técnico, para o Departamento Municipal Administrativo e Financeiro/Secção de Aprovisionamento e
Armazém;
Bruno Miguel Abreu Mendes — 1 (um) posto de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado da carreira/categoria de Assistente Técnico, para o Departamento
Municipal Administrativo e Financeiro/Secção de Apoio aos Órgãos
Autárquicos;
Jorge Gonçalves Mota — 1 (um) posto de trabalho na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado da
carreira/categoria de Assistente Técnico, para a Divisão de Urbanismo,
Planeamento e Reabilitação Urbana/Gabinete de Projetos;
Dora Isabel Seco Filipe — 1 (um) posto de trabalho na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
da carreira/categoria de Assistente Técnico, para a Divisão de Educação
e Ação Social.
Os presentes contratos ficam dispensados de período experimental,
uma vez que, o tempo de serviço prestado na situação de exercício de
funções a regularizar, em apreço, é superior à duração definida para o
período experimental intrínseco à carreira e categoria dos trabalhadores, de 180 dias, conforme alínea b) do n.º 1 do artigo 49.º da LGTFP,
dando-se assim cumprimento à disposição constante no artigo 11.º da
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.
2 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Pombal,
Diogo Alves Mateus, Dr.
311325999

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA
Aviso n.º 6534/2018
Primeira Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal
de Juventude de Ribeira Brava
Ricardo António Nascimento, Presidente da Câmara Municipal de
Ribeira Brava, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no
n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que a Câmara Municipal
deliberou, em reunião realizada no dia 28 de março de 2018, submeter a

