36749
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Contratos Públicos”; “Exercício de Funções de Técnica Superior de
Direito, Jurista, de 7 de dezembro de 2009 até à presente data, no âmbito de contrato por tempo indeterminado celebrado com o Município
de Lagoa”; “Empresária na área da Prestação de Serviços de Apoio
Técnico-Administrativo a Empresas/Entidades Públicas, Consultadoria
e Formação, de março a dezembro de 2009”; “Exercício de funções de
Técnica Superior de 2.ª Classe, Jurista, na Câmara Municipal de Lagoa,
no âmbito de contrato de trabalho a termo resolutivo, de 4 de outubro
de 2004 a 31 de março de 2009”; “Exercício da Advocacia por conta
própria de novembro de 2002 a setembro de 2004, na área do Direito
Penal, Laboral, Comercial, Civil, Família, Registos e Notariado”.
2 de dezembro de 2016. — O Vice-Presidente, Nuno Dinis Encarnação Amorim.
310067185

de vigilância e apoio à fiscalização de feiras e mercados), aberto pelo
aviso n.º 14608/2015, publicado na 2.ª série do Diário da República
n.º 244 de 15/12/2015, com a Ref.ª O), a qual foi homologada por meu
despacho de 09/11/2016:
Candidatos aprovados:
Bruno Alexandre Santos Lino — 16,00 valores
9 de novembro de 2016. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Isilda Varges Gomes.
310015344

MUNICÍPIO DO PORTO
Aviso n.º 15669/2016

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA
Aviso n.º 15666/2016
Cessação de contratos
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que cessaram a relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado com este município, os seguintes
trabalhadores:
Carlos Alberto Gonçalves Pereira Fiúza — Assistente operacional —
aposentado desde 1 de janeiro de 2016.
António José de Lima Franco — Assistente operacional — aposentado
desde 1 de fevereiro de 2016.
Hermínio Barreiro de Sousa — Assistente operacional — aposentado
desde 1 de fevereiro de 2016.
Maria das Dores Cerqueira de Lima Gonçalves — Assistente operacional — aposentada desde 10 de fevereiro de 2016.
Rosa da Conceição Oliveira Gonçalves Malheiro — Assistente operacional — falecida em 28 de julho de 2016.
Maria Madalena Monteiro Barros Matos — Assistente operacional — aposentado desde 1 de agosto de 2016.
Sílvia Madalena de Sousa Paulos — Assistente operacional — falecida em 05 de agosto de 2016.
28 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal,
Victor Manuel Alves Mendes, Eng.
310058007

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO
Aviso n.º 15667/2016
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, torna-se pública a lista unitária de
ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum
de recrutamento para ocupação de 7 postos de trabalho em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
para a carreira e categoria de assistente operacional, (área de atividade
de limpeza, higiene e manutenção das instalações), aberto pelo Aviso
n.º 14608/2015, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 244 de
15/12/2015, com a Ref.ª M), a qual foi homologada por meu despacho
de 16/08/2016:
Candidatos aprovados:
Alina Gomena — 16,00 valores
Ioana Lupasco — 12,28 valores
Natalia Golubas — 13,50 valores
Olesia Iatsenko — 11,76 valores
Olha Kuzmych — 14,26 valores
23 de setembro de 2016. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Isilda Varges Gomes.
310015311
Aviso n.º 15668/2016
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, torna-se pública a lista unitária de
ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum
de recrutamento para ocupação de 3 postos de trabalho em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
para a carreira e categoria de assistente operacional, (área de atividade

Abertura do Período de Divulgação Pública
Alteração Simplificada do Plano Diretor Municipal do Porto
Fernando Paulo Ribeiro de Sousa, Diretor Municipal da Presidência,
ao abrigo da competência delegada nos termos do n.º 18. do Ponto I da
Ordem de serviço n.º I/158492/16/CMP, torna público que, nos termos
da alínea a), do n.º 1, do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro e n.º 4 do artigo 123.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de
14 de maio (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial),
a Câmara Municipal do Porto, em reunião extraordinária de 15 de
novembro de 2016, aprovou a abertura de um período de divulgação
pública, por um período de 10 dias úteis, da proposta de alteração
simplificada do Plano Diretor Municipal do Porto, para o imóvel
sito às Ruas de Aníbal Cunha, Sacadura Cabral Viela e Travessa da
Carvalhosa, União de freguesias de Cedofeita, Sto. Ildefonso, Sé,
Miragaia, S. Nicolau e Vitória, dado a proprietária ter procedido à
desafetação do referido imóvel dos fins de utilidade pública a que
encontrava adstrito.
Torna ainda público que o mencionado período de divulgação pública
terá início no dia seguinte ao da publicação do presente Aviso no Diário
da República, 2.ª série, nos termos da alínea a), do n.º 4, do artigo 191.º
do citado Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e que
para a elaboração do procedimento de Alteração Simplificada do Plano
Diretor Municipal está previsto o prazo 120 dias.
Os interessados poderão consultar a Proposta de Alteração Simplificada do Plano Diretor Municipal e demais documentação que a
consubstanciou no sítio eletrónico da Câmara Municipal do Porto, no
endereço www.cm-porto.pt ou no Gabinete do Munícipe sito à Praça
General Humberto Delgado, 266, 4000-286 Porto.
A formulação de sugestões, bem como a apresentação de informações,
deverão ser feitas por escrito, mediante impresso próprio disponibilizado
pelo Município, até ao termo do referido período e devem ser dirigidas
ao Presidente da Câmara Municipal do Porto, podendo ser apresentadas
por via eletrónica, através do endereço eletrónico dmu@cm-porto.pt, por
via dos CTT, para a morada Gabinete do Munícipe sito à Praça General
Humberto Delgado, 266, 4000-286 Porto ou apresentadas presencialmente no Gabinete do Munícipe.
6 de dezembro de 2016. — O Diretor Municipal da Presidência,
Fernando Paulo Sousa.
610076824

MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE
Aviso n.º 15670/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do
artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência da aprovação no procedimento concursal
comum para preenchimento de duas vagas para assistente técnico
(Contabilidade e Contratação e Aprovisionamento), aberto pelo Aviso
n.º 3283/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49,
de 10 de março de 2016, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com o trabalhador Bruno
Pacheco Araújo para o exercício de funções inerentes à categoria de
assistente técnico (Contratação e Aprovisionamento) da carreira geral
de assistente técnico e com o trabalhador Hélder Manuel Pacheco
Araújo para o exercício de funções inerentes à categoria de assistente
técnico (Contabilidade) da carreira geral de assistente técnico, ambos
com a remuneração mensal ilíquida de 683,13€, correspondente à

