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 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 5874/2018

Discussão pública da delimitação da unidade
 de execução de Malhapão

Bernardino José Torrão Soares, Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, torna público, em cumprimento do disposto no n.º 4 do 
artigo 148.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e 
ainda nos termos do Artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, que 
a Câmara Municipal de Loures, na sua 11.ª reunião ordinária, realizada 
em 28 de março de 2018, deliberou por maioria submeter a discussão 
pública a proposta de delimitação da unidade de execução de Malhapão, 
fixando o prazo de 20 dias úteis, com inicio a partir do 5.º dia útil após 
a publicação deste Aviso no Diário da República.

Esta proposta encontra -se disponível para consulta dos interessados 
na página da internet da Câmara Municipal, em www.cm -loures.pt, e 
no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, sito na Rua 
Ilha da Madeira, n.º 4, r/c, em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 
16:00 horas.

Todos os interessados podem formular por escrito as reclamações, 
observações e sugestões ou pedidos de esclarecimento sobre a proposta 
de delimitação da unidade de execução de Malhapão, utilizando para o 
efeito impresso próprio, disponível no Departamento de Planeamento 
e Gestão Urbanística e em www.cm -loures.pt. As participações devem 
ser entregues pessoalmente ou remetidas por correio para o Departa-
mento de Planeamento e Gestão Urbanística, na Rua Ilha da Madeira, 
n.º 4 r/c, 2674 -501 Loures, ou para o endereço de correio eletrónico da 
Divisão de Planeamento e Reabilitação Urbana, discussaopublica_dpru@
cm -loures.pt.

9 de abril de 2018. — O Presidente, Bernardino José Torrão Soares.
311267492 

 Aviso n.º 5875/2018

Convocatória para realização do método de seleção
Prova de Conhecimentos

1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo n.º 32.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, convocam -se os candidatos admitidos aos 
procedimentos concursais comuns, abertos pelos avisos n.º 14627/2017 e 
n.º 14629/2017, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 233 de 
5 de dezembro de 2017, para a carreira e categoria de Assistente Técnico 
e para a carreira e categoria de Técnico Superior, respetivamente, para 
realização do método de seleção Prova de Conhecimentos.

2 — A prova de conhecimentos realizar -se -á no dia 26 de maio de 
2018, nas instalações da Escola Secundária Dr. António Carvalho Figuei-
redo, sita na Rua 25 de Abril, em Loures (entrada pelo portão localizado 
nas traseiras do Pavilhão Paz e Amizade).

3 — Nos procedimentos concursais abertos pelo Aviso n.º 14627/2017, 
referência 2 e pelo Aviso n.º 14629/2017, referências 1; 2; 5; 6; 7; 8 e 
10, a prova terá inicio às 10h30 m, devendo os candidatos comparecer 
no local da sua realização às 10h.

4 — Nos procedimentos concursais abertos pelo Aviso n.º 14627/2017, 
referência 1 e pelo Aviso n.º 14629/2017, referências 3; 4; 9; 11 e 12, 
a prova terá inicio às 14h30 m, devendo os candidatos comparecer no 
local da sua realização às 14h.

5 — Durante a realização da prova escrita será permitida a consulta 
da bibliografia indicada, em suporte papel, desde que não anotada, nem 
comentada. Os candidatos deverão fazer -se acompanhar do documento 
de identificação válido com fotografia, sob pena de não poderem rea-
lizar a prova.

18 de abril de 2018. — O Diretor do Departamento, Carlos Santos.
311293817 

 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Aviso n.º 5876/2018

Lista Unitária de Ordenação Final

Nos termos e para efeitos 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 de abril, torna -se pública a Lista Unitária de Or-

denação Final Procedimento Concursal n.º 3/2017, para constituição 
de reservas na modalidade de relação de emprego público por termo 
resolutivo, para posto de trabalho previsto e não ocupado no Mapa de 
Pessoal do Município de Oliveira do Bairro na Categoria/Carreira de 
Assistente Operacional, nos termos do Aviso n.º 8301/2017, publicitado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 141, de 24 de julho de 2017, 
homologada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 19 de 
abril de 2018.

Candidatos aprovados:
1.º Lugar — Lilia Maria Vidal Jesus — 17,94 valores
2.º Lugar — Dora Rute Ribas Santos — 17,88 valores
3.º Lugar — Cristina Ysabel Ferreira Martins dos Santos — 17,60 va-

lores
4.º Lugar — Anabela Ferreira de Oliveira — 16,59 valores
5.º Lugar — Carla Fernanda Moreira da Silva — 15,59 valores
6.º Lugar — Elsa Maria Alves Ribeiro dos Louros — 14,83 valores
7.º Lugar — Maria de Fátima Ferreira Dias — 14,50 valores
8.º Lugar — Maria Lucinda de Jesus Pedro — 14,38 valores
9.º Lugar — Elisabete Maria Costa Barreira Reis — 14,25 valores
10.º Lugar — Maria Isabel Dias Almeida — 13,80 valores
11.º Lugar — Maria de Fátima Rachado Fernandes de Silva — 

13,32 valores
12.º Lugar — Susana Isabel Cantarinha Lopes — 13,15 valores
13.º Lugar — Natália de Melo Andrade — 13,03 valores
14.º Lugar — Márcia Antónia dos Santos Pires — 12,92 valores
15.º Lugar — Maria de Fátima Meneses Fonseca — 12,70 valores
16.º Lugar — Mari Lúcia da Costa Simões Figueira — 12,67 valores
17.º Lugar — Lilia Maria da Silva Costa Carvalho — 12,61 valores
18.º Lugar — Paula Cristina Rodrigues Oliveira — 12,51 valores
19.º Lugar — Maria da Graça Pinto de Melo Gonçalves — 12,49 va-

lores
20.º Lugar — Maria de Fátima Soares Cardoso — 12,35 valores
21.º Lugar — Lilia Maria Silvério Almeida Jesus — 12,33 valores
22.º Lugar — Olga Maria Martins Tavares — 12,24 valores
23.º Lugar — Andreia Jesus dos Santos — 12,08 valores
24.º Lugar — Ana Paula Martins Ferreira Lourenço — 11,98 valores
25.º Lugar — Isabel Cristina da Costa Capela Domingues — 11,76va-

lores
26.º Lugar — Alda Maria de Jesus Batista — 11,64 valores
27.º Lugar — Erika Maria Herrero — 11,62 valores
28.º Lugar — Carmen Bibiana Ferreira Martins — 11,46 valores
29.º Lugar — Elisabete Espadilha Fardilha Antunes — 11,42 valores
30.º Lugar — Isabel Maria Gonçalves Ribeiro — 11,32 valores
31.º Lugar — Maria de Lurdes Santos Matos — 11,04 valores
32.º Lugar — Bruno Filipe Domingues da Silva — 10,94 valores
19 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Duarte dos Santos 

Almeida Novo.
311293022 

 MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA

Edital n.º 445/2018

Projeto do Regulamento do Conselho Municipal
de Juventude de Proença-a-Nova

João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo, Presidente da Câmara 
Municipal de Proença-a-Nova, torna público que, após ter sido dado 
cumprimento ao previsto no artigo 98.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
não houve lugar à constituição de interessados no procedimento e não 
foi rececionado nesta autarquia a apresentação de contributos para a 
elaboração do presente projeto de regulamento.

Nestes termos, a Câmara Municipal de Proença-a-Nova, na sua reunião 
ordinária realizada no dia 16 de abril, deliberou aprovar o projeto do 
regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Proença-a-Nova, 
e considerando a natureza da matéria a regular, submetê-lo a consulta 
pública pelo prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do presente 
Edital na 2.ª série do Diário da República.

Durante o período referido poderão os interessados consultar no Sector 
Jurídico e Administrativo nas horas normais de expediente, e na Inter-
net, no sítio institucional da Câmara Municipal, no endereço eletrónico 
www.cm-proencanova.pt (Edital n.º 11/2018), o mencionado projeto.

Assim, convidam-se todos os interessados, a dirigir, por escrito, a 
esta Câmara Municipal eventuais sugestões ou observações, as quais 
deverão ser endereçadas ao Presidente da Câmara, Avenida do Co-
légio s/n, 6150-401 Proença-a-Nova, ou para o endereço eletrónico 
geral@cm-proencanova.pt.


