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PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALCANENA

Aviso n.º 8873/2018

Abertura de Procedimento de Elaboração do Plano de Pormenor 
Parque Empresarial de Alcanena

Fernanda Maria Pereira Asseiceira, Presidente da Câmara Municipal 
de Alcanena;

Torna público, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º do Decreto -Lei 
n.º 80/2015 de 14 de maio, que a Câmara Municipal de Alcanena, em sua 
reunião realizada em 16/04/2018, deliberou, por unanimidade, proceder 
à abertura do procedimento para elaboração do Plano de Pormenor Par-
que Empresarial de Alcanena, e estabelecer um período de participação 
preventiva para formulação de sugestões por qualquer interessado, ou 
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas 
exclusivamente no âmbito da elaboração do Plano referido, durante o 
período de 20 (vinte) dias úteis, produzindo efeitos no dia seguinte ao 
da publicação deste aviso no Diário da República.

Durante aquele prazo os interessados poderão participar por escrito, 
através do correio eletrónico geral@cm -alcanena.pt, por via postal (Praça 
8 de Maio, 2380 -037 Alcanena) ou por entrega presencial no Balcão 
Único de Atendimento da Câmara Municipal (Edifício dos Paços do 
Município), dirigidos à Presidente da Câmara Municipal de Alcanena 
e sob a referência em epígrafe.

Para se constar se elaborou o presente Aviso que vai ser publicado no 
Diário da República, na comunicação social, na plataforma colaborativa 
de gestão territorial e no sítio da internet http://cm -alcanena.pt/

2 de maio de 2018. — A Presidente da Câmara, Fernanda Maria 
Pereira Asseiceira.

Deliberação
A Câmara Municipal de Alcanena, na sua reunião de 16/04/2018, 

aprovou, por unanimidade, dar início ao Procedimento de Elaboração 
do Plano de Pormenor Parque Empresarial de Alcanena, o qual deverá 
estar concluído no prazo máximo de 16 (dezasseis) meses, bem como 
os Termos de Referência do Plano acima mencionado, ao abrigo do 
artigo 76.º do Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, qualificando o 
referido Plano como suscetível de ter efeitos significativos no ambiente, 
de acordo com n.º 1 do artigo 78.º do referido decreto -lei.

Foi ainda deliberado, determinar um período de 20 (vinte) dias úteis, 
para formulação de sugestões por qualquer interessado ou para apresen-
tação de informações sobre quaisquer questões que possam ser consi-
deradas no âmbito do Procedimento de elaboração do Plano, ao abrigo 
do disposto no n.º 2 do artigo 89.º, do mesmo diploma.

2 de maio de 2018. — A Presidente da Câmara, Fernanda Maria 
Pereira Asseiceira.

611376704 

 MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Aviso (extrato) n.º 8874/2018

Lista Unitária de Ordenação Final
Nos termos e para os efeitos, conjugados, do n.º 1 do artigo 10.º 

da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com do disposto no n.º 6 do 
artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, torna -se pública a Lista 
Unitária de Ordenação Final dos candidatos aprovados referente ao 
procedimento concursal de regularização extraordinária de vínculos 
precários para constituição de relação jurídica de emprego público em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, aberto pelo 
Aviso n.º OE 201804/0259, publicado na Bolsa de Emprego Público, 
para preenchimento de um posto de trabalho para a carreira/categoria 
de Técnico Superior — Arquivo:

Sylvie Diamantine Ramos Rosa — 2,90 valores.

A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por meu despacho 
de 11 de junho de 2018 foi notificada à candidata, por e -mail, encontrando-

-se afixada em local visível e público das instalações do Edifício -Sede 
desta Câmara Municipal e disponibilizada na página eletrónica em www.
cm -almodovar.pt, nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

Do despacho de homologação da referida Lista pode ser interposto 
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do artigo 39.º da referida 
Portaria.

11 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. António Manuel 
Ascenção Mestre Bota.

311433209 

 MUNICÍPIO DA AZAMBUJA

Aviso (extrato) n.º 8875/2018
1 — Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 abril, torna -se pública a lista de ordenação final, 
homologada por meu despacho de 06 de junho de 2018, do procedimento 
concursal de regularização de vínculos precários para o preenchimento 
de 4 (quatro) postos de trabalho para a carreira e categoria de assistente 
operacional (cantoneiro de limpeza), aberto pela Oferta de Emprego 
OE201804/0008, publicitada na Bolsa de Emprego Público, em 02 de 
abril de 2018:

Lista de Ordenação Final 

Nome Classificação Final

1 — Lisete da Conceição Falagueira Ferreira Santos 11,70 valores
2 — Maria Cesaltina Gonçalves Fuzeiro Morais . . . 11,70 valores
3 — Mário Filipe de Sousa Miranda  . . . . . . . . . . . 09,50 valores

 2 — A lista de ordenação final encontra -se disponível para consulta 
na página eletrónica do Município, em www.cm -azambuja.pt e afixada 
em local visível e público do Edifício dos Paços do Município.

3 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da citada portaria, do des-
pacho de homologação da lista de ordenação final pode ser interposto 
recurso hierárquico ou tutelar.

14 de junho de 2018. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos Hu-
manos, Sílvia Margarida Narciso Vítor.

311429184 

 MUNICÍPIO DE BARCELOS

Aviso n.º 8876/2018
Nos termos conjugados do n.º 4, 5 e 6 ambos do artigo 36.º com a 

alínea d) n.º 3 do artigo 30.º, todos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/1, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04, torna -se 
público e notificam -se todos os candidatos abaixo indicados da lista de 
classificações da Entrevista Profissional de Seleção, e da lista de ordena-
ção final dos candidatos do procedimento concursal comum para consti-
tuição de relação jurídica de emprego público, por tempo determinado, 
tendo em vista o preenchimento de seis postos de trabalho da categoria/
carreira de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), previstos 
e não ocupados, conforme caracterização no mapa de pessoal deste 
Município, para exercer funções na Divisão de Parques e Jardins, deste 
Município de Barcelos, aberto por aviso n.º 5065/2017, referência C, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 09/05/2017.

1 — A lista de classificações da Entrevista Profissional de Sele-
ção encontra -se disponível no site do Município de Barcelos, através 
do seguinte link: http://www.cm -barcelos.pt/atendimento -online/avi-
sos/procedimentos -concursais/procedimentos -concursais -2017/aviso-
-5065 -2017/ref. -c -6 -assistentes -operacionais -cantoneiro -de -limpeza-

2 — Lista unitária de Ordenação Final dos Candidatos (Valores):
António Carneiro dos Santos — 13,900
César Ricardo da Cruz Pereira — 13,870


