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MUNICÍPIO DO FUNDÃO
Edital n.º 918/2016
Dr. Paulo Alexandre Bernardo Fernandes, Presidente da Câmara
Municipal do Fundão:
Torna público que, por deliberação da Assembleia Municipal de
29 de setembro de 2016, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada
na reunião ordinária realizada no dia 23 do mesmo mês, foi aprovada a
versão final da “Tabela de Taxas e Licenças do Município do Fundão”, a
qual entrará em vigor no quinto dia após a sua publicação na 2.ª série do
Diário da República, nos termos do disposto no artigo 140.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro. Será igualmente disponibilizado para consulta na página
eletrónica do Município do Fundão.
Mais se torna público que o mesmo foi objeto de audiência dos interessados nos termos do disposto nos artigos 121.º e seguintes do CPA.
Para constar e devidos efeitos se publica este e outros de igual teor
que vão ser afixados nos lugares de estilo.
10 de outubro de 2016. — O Presidente, Paulo Alexandre Bernardo
Fernandes.
309929916

MUNICÍPIO DE LOULÉ
Aviso n.º 12911/2016
Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado, com competências delegadas em 21/10/2013, em cumprimento do disposto no artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que por despacho
da signatária de 23 de setembro de 2016, foi autorizada a extinção da
relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, com
efeitos a 09 de setembro de 2016, com o trabalhador Tiago José Assunção Nunes, Bombeiro de 3.ª classe da carreira de Bombeiro Municipal,
escalão 1, índice 115.
30 de setembro de 2016. — A Vereadora, Ana Isabel Encarnação
Carvalho Machado.
309928199

MUNICÍPIO DE MAFRA
Aviso n.º 12912/2016
Torna-se público que foi aprovada a Operação de Reabilitação Urbana
Sistemática da Área de Reabilitação Urbana de Mafra, definida através
de instrumento próprio, contendo o Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana, por deliberação da Assembleia Municipal de Mafra, na sessão
ordinária de 28 de setembro de 2016, em conformidade com o disposto
no n.º 1 , do artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro e republicado
pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.
Mais se torna público, que a Operação de Reabilitação Urbana Sistemática da Área de Reabilitação Urbana de Mafra e o Relatório de
Ponderação da Discussão Pública, poderão ser consultados na página
oficial da Câmara Municipal de Mafra em www.cm-mafra.pt, em cumprimento do previsto no n.º 5 do artigo 17.º do referido Regime Jurídico
da Reabilitação Urbana.
4 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder
António Guerra de Sousa Silva.
209931527

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE
Aviso (extrato) n.º 12913/2016
Homologação da lista unitária de ordenação final
Em cumprimento do disposto no artigo 36.º, n.º 6 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, torna-se pública, a lista unitária de
ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal comum para ocupação de 1 (um) posto de trabalho de assistente
operacional — área de serviços urbanos (Referência D), na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,

aberto através do Aviso n.º 11807/2015, publicado na 2.ª série do Diário
da República n.º 202, de 15 de outubro de 2015:
1.º José Carlos Rodrigues Vieira — 15 valores;
2.º Carlos Armindo Marques Vieira — 12,75 valores;
3.º Inocêncio Cardoso — 12 valores;
4.º José António Loureiro Monteiro — 12 valores.
A lista unitária de ordenação final, homologada por despacho da
Exma. Sra. Vice-Presidente da Câmara, de 13-09-2016, foi notificada aos
candidatos através de ofício, encontrando-se afixada no placard referente
aos procedimentos concursais existente no edifício do Arquivo Municipal, e disponibilizada na página eletrónica em www.cm-mgrande.pt,
nos termos dos n.os 4 a 6 do citado artigo 36.º
30 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Paulo Jorge
Campos Vicente.
309905923

MUNICÍPIO DE OLHÃO
Aviso n.º 12914/2016
Plano de Pormenor da Zona Histórica da Cidade de Olhão
Período de Discussão Pública
António Miguel Ventura Pina, Presidente da Câmara Municipal
de Olhão, nos termos do n.º 1 e n.º 2 , do artigo 89.º do Decreto-Lei
n.º 80 /2015, de 14 de maio, torna público, que a Câmara Municipal de
Olhão, em reunião pública de 28 de setembro de 2016, deliberou por
unanimidade, a abertura de um período de Discussão Pública do Plano
de Pormenor da Zona Histórica da Cidade de Olhão.
Estabelece-se um prazo de 20 dias úteis, a partir do 5.º dia útil de
publicação no Diário da República, ao abrigo do n.º 2 do artigo 88.º do
RJIGT, para formulação de sugestões e prestação de informações sobre
questões que possam ser consideradas no âmbito do plano em elaboração, por todos os interessados que poderão apresentar em requerimento
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Olhão, devidamente
identificado, diretamente nos serviços do Balcão Único da Câmara
Municipal de Olhão, através dos correios ou para o seguinte endereço
de correio eletrónico: geral@cm-olhao.pt.
Os documentos relativos ao Plano de Pormenor podem ser consultados
no sítio da Câmara Municipal de Olhão (www.cm-olhao.pt) ou diretamente nos serviços do Balcão Único da Câmara Municipal de Olhão,
no Largo Sebastião Martins Mestre, 8700-349 Olhão.
28 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de
Olhão, António Miguel Ventura Pina.
609931568

MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA
Aviso n.º 12915/2016
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2004, de 20
de junho, faz-se público que, na sequência do procedimento concursal
comum de recrutamento para ocupação de diversos postos de trabalho,
abertos pelo aviso de abertura n.º 7750/2016, publicado na 2.ª série do
Diário da República n.º 117, de 21 de junho, foram celebrados contratos
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos
a 1 de outubro de 2016, com os seguintes trabalhadores:
Carla Sofia Silva Santos — Carreira/Categoria de Assistente Operacional (Serviços Gerais) — Referência 11.
Florinda Brito Monsanto — Carreira/Categoria de Assistente Operacional (Limpeza) — Referência 20.
Beatriz dos Anjos Brito Monsanto — Carreira/Categoria de Assistente
Operacional (Limpeza) — Referência 20.
Joana Catarina Gomes Dias — Carreira/Categoria de Assistente Operacional (Limpeza)- Referência 20.
Miguel da Cruz Batista — Carreira/Categoria de Assistente Operacional (Motorista de Pesados) — Referência 15.
Ficando posicionados na 1.ª Posição Remuneratória, no Nível Remuneratório 1, nos termos do disposto no artigo 38.º da Lei n.º 35/2014
de 20 de junho.
Nos termos do artigo 49.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, os contratos

