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Sólidos suspensos totais — 500 mg/L e dimensão inferior a 1 centímetro
Óleos e gorduras — 15 mg/L
Al — 10 mg/L
Fe — 2 mg/L
Mn — 2 mg/L
C6H5OH — 0.5 mg/L
SO3 — 1 mg/L
S — 1 mg/L
SO4 — 2000 mg//l
P — 10 mg/L
NH4 — 10 mg/L
N — 15 mg/L
NO3 — 50 mg/L
Aldeídos — 1 mg/L
As — 1 mg/L
Pb — 1 mg/L
Cd — 0.2 mg/L
Total Cr — 2 mg/L
Cr (VI) — 0.1 mg/L
Cu — 1 mg/L
Ni — 2 mg/L
Hg — 0.05 mg/L
Óleos minerais — 15 mg/L
CN — 0.5 mg/L
Detergentes — 2 mg/L
Hidrocarbonetos totais — 10 mg/L
Cor — Não visível na diluição 1:40
Cheiro — Não detetável numa diluição 1:40
Cloro residual disponível total — 1 mg/L Cl2
Outros que se demonstre ser necessário quantificar.
309533688

MUNICÍPIO DE NISA
Aviso n.º 5839/2016
Maria Idalina Alves Trindade, Presidente da Câmara Municipal de
Nisa, nos termos do previsto no artigo 122.º do Decreto-Lei n.º 80/2015
de 14 de maio, torna público que a Câmara Municipal de Nisa, na reunião de 16 de março de 2016, declarou a 1.ª Correção Material ao Plano
Diretor de Nisa (1.ª revisão), publicado pelo Aviso n.º 13059/2015, do
DR 2.ª série, n.º 219 de 9 de novembro.
Torna ainda público que esta declaração foi comunicada previamente
à Assembleia Municipal e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), como estipula o n.º 3 do artigo
supracitado.
Publica-se em anexo a Planta de Condicionantes — Geral do PDM de
Nisa com a correção da REN (Reserva Ecológica Nacional), publicada
pelo Despacho (extrato) n.º 1398/2016 de 29 de janeiro.
18 de março de 2016. — A Presidente da Câmara, Maria Idalina
Alves Trindade.
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
35499 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_condicionantes_35499_1.jpg
35499 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_condicionantes_35499_2.jpg

609539203

MUNICÍPIO DE NORDESTE
Edital n.º 398/2016
Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Presidente da Câmara Municipal
do Nordeste.
Torna público de que a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária
realizada no dia 14 de abril corrente, deliberou, por unanimidade submeter a apreciação pública, o Projeto de Regulamento de Utilização do
Centro de Apoio ao Artesanato do Nordeste para recolha de sugestões,
pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data de publicação no Diário
da República, em cumprimento do disposto nos artigos 100.º e 101.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 4/2015 de 7 de janeiro.
O documento está disponível para consulta no site da Câmara Municipal em (www.cmnordeste.pt), Secção de Expediente e Juntas de
Freguesia do Concelho.

Os interessados devem dirigir por escrito as suas sugestões ao Presidente da Câmara Municipal, Praça da República 9630-141 Nordeste,
dentro do período atrás referido.
Para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual
teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo.
19 de abril de 2016. — O Presidente da Câmara, Carlos Mendonça.
309526235

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Aviso (extrato) n.º 5840/2016
Para os devidos efeitos, faz-se público que, por meu despacho de 29
de março de 2016, foi renovada a nomeação em comissão de serviço
por um período de mais 3 anos, ao abrigo dos artigos 23.º e 24.º, da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de
22 de dezembro, aplicável à Administração Local pela Lei n.º 49/2012,
de 29 de agosto, para o lugar/cargo de direção intermédia de 2.º grau,
Chefe da Divisão Municipal de Administração Geral e de Recursos Humanos, da trabalhadora Maria Margarida Duarte Ribeiro Mota Ferreira
Nascimento, com efeitos a partir de 28 de maio de 2016.
22 de abril de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Hermínio
José Sobral Loureiro Gonçalves, Dr.
309529898
Aviso (extrato) n.º 5841/2016
Em cumprimento disposto no n.º 5 do artigo 46.º do anexo à Lei
n.º 35/204, de 20/06, e de acordo com os despachos de homologação
datados de 21 de abril de 2016, torna-se pública a conclusão com sucesso
do período experimental, na sequência dos procedimentos concursais
comuns, abertos por aviso publicado no suplemento do Diário da República, 2.ª série, n.º 231, de 28/11/2014 e declaração de retificação
publicada na 2.ª série do Diário da República, n.º 244, de 18/12/2014,
dos/as seguintes trabalhadores/as:
Paulo César Santos Bastos, com a classificação de 17 valores, para
ocupação do posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior
(ref. f);
Elizária Maria Almeida Silva Bastos, com a classificação de 15 valores, para ocupação do posto de trabalho da carreira/categoria de Técnica
Superior (ref. g)
22 de abril de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Hermínio
José Sobral Loureiro Gonçalves, Dr.
309529784

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ
Aviso n.º 5842/2016
Para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do preâmbulo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que cessou
a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, por
motivo de: falecimento, o trabalhador deste Município, José Alberto
Rodrigues Moreira, Assistente Operacional, posição remuneratória e
nível remuneratório entre 2 e 3, correspondente a 566,41€ (quinhentos
e sessenta e seis euros e quarenta e um cêntimo) da tabela remuneratória
única, com efeitos a contar do dia 07 de janeiro de 2015; aposentação,
o trabalhador deste Município, José Egídio Jesus Freitas, Assistente
Operacional, posição remuneratória e nível remuneratório 7, correspondente a 789,54€ (setecentos e oitenta e nove euros e cinquenta e quatro
cêntimos) da tabela remuneratória única, com efeitos a contar do dia
01 de fevereiro de 2015.
1 de fevereiro de 2016. — A Vereadora com o Pelouro dos Recursos
Humanos, Élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão.
309534457

MUNICÍPIO DO SEIXAL
Aviso n.º 5843/2016
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 11 do artigo 21.º, da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável por força
do artigo 1.º, da Lei 49/2012, de 29 de agosto, torna-se público que
por Despacho n.º 656-PCM/2016, de 13 de abril, Elisabete Maria de
Almeida Curtinhal Martins, foi designada para exercer, em regime de

