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Vogais suplentes: Encarregados Operacionais, José Augusto Forte 
Fernandes e Vítor Manuel Maurício Bonito Portugal.

Na ausência ou impedimento de um dos membros, a substituição 
será efetuada por esta mesma ordem.»

A presente retificação produz efeitos a 01 de maio do corrente ano.
7 de maio de 2019. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, José 

Jacírio Teixeira Veríssimo.
312285573 

 MUNICÍPIO DE MORA

Aviso n.º 9175/2019

Nomeação em comissão de serviços em regime de substituição
 de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

Considerando que a atual Chefe de Divisão Administrativa e Finan-
ceira se encontra de licença de maternidade e a necessidade de assegurar 
a direção da Divisão na sua área de atuação.

Considerando que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição nos casos de ausência ou impedimento do respetivo titular 
quando se preveja que estes condicionalismos persistam por mais de 
60 dias ou em caso de vacatura do lugar.

Considerando que se encontram preenchidos os requisitos previstos e os 
legais exigidos para o provimento do cargo, nomeadamente os previstos no 
artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação, aplicável à 
Administração Local, por força do artigo 18.º da Lei n.º 49/2012, de 29  de 
agosto e no cumprimento do artigo 19.º deste último diploma.

Usando dos poderes que lhe confere a alínea a), do n.º 2, do ar-
tigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o dis-
posto do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, na sua última 
redação, aplicável à Administração Local por força do artigo 18.ª da 
Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, nomeio em comissão de serviços, em 
regime de substituição a Técnica Superior, Andrea Cristina Lamarosa 
Fernandes, com efeitos a 1 de abril de 2019. A substituição cessa na 
data em que a titular retoma funções, nos termos do n.º 3 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro.

10 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís 
Simão Duarte de Matos.

312295374 

 MUNICÍPIO DE OEIRAS

Aviso n.º 9176/2019

Contrato de trabalho em funções públicas
 por tempo indeterminado

Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, em resultado do reconhe-
cimento da situação de exercício de funções correspondentes a necessidades 
permanentes deste Município, que se encontrava formalizada através de 
vínculo jurídico inadequado, e na sequência dos resultados obtidos nos 
procedimentos concursais para preenchimento de um posto de trabalho 
na carreira de técnico superior, aberto no âmbito do Programa de Regula-
rização Extraordinária dos Vínculos Precários (PREVPAP), foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com:

Vera Sofia Marques Martins, na carreira e categoria de técnico su-
perior, com a remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória 
da carreira e ao nível 15 da tabela remuneratória única, no montante de 
1.201,48€, com início a 18 de abril de 2019.

Os presentes contratos ficam dispensados de período experimental, 
uma vez que o tempo de serviço prestado na situação de exercício de 
funções a regularizar, em apreço, é superior à duração definida para o 
período experimental intrínseco à carreira e categoria dos trabalhadores, 
conforme as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 49.º da LGTFP, dando-
-se assim cumprimento à disposição constante no artigo 11.º da Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

14 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, 
Isaltino Morais.

312295633 

 MUNICÍPIO DE OURIQUE

Aviso n.º 9177/2019

Prorrogação do prazo Plano de Pormenor
da Herdade do Serrinho

Marcelo David Coelho Guerreiro, presidente da Câmara Municipal 
de Ourique:

Torna público, nos termos do n.º 6 do artigo 76.º, do Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio e de acordo com o preceituado no artigo 56.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal de 
Ourique, em Reunião Ordinária Pública realizada em 24 de abril de 
2019, deliberou por unanimidade, prorrogar por mais doze meses, a 
contar da data do seu término, o prazo para conclusão da elaboração 
do Plano de Pormenor da Herdade do Serrinho, publicado através do 
Aviso n.º 5671/2018, no Diário da República, 2.ª série, n.º 81, 26 de 
abril de 2018.

7 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Marcelo David Co-
elho Guerreiro.

Ata
A Câmara Municipal de Ourique, em reunião ordinária pública reali-

zada no dia 24 de abril de 2019, deliberou por unanimidade:
a) Prorrogar o prazo para conclusão da elaboração ao Plano de Por-

menor da Herdade do Serrinho, por um período de mais doze meses, a 
contar do seu término, de acordo com o n.º 6 do artigo 76.º do Decreto-
-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.

b) Determinar a publicação no Diário da República e no Portal do 
Município na internet, em www.cm -ourique.pt do Aviso que divulgue 
o teor da presente deliberação.

c) Dar conhecimento à CCDR -Alentejo do teor da presente deliberação.
Está conforme o original.
7 de abril de 2019. — A Chefe da Divisão, Maria Luísa Silva Lança.

612289501 

 MUNICÍPIO DE PAREDES

Aviso n.º 9178/2019
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Exmo. 

Sr. Presidente da Câmara, Alexandre Almeida, Dr., datado de 07 de 
janeiro de 2019, foi nomeado em regime de substituição e por urgente 
conveniência de serviço, com efeitos naquela data, para Chefe de Divisão 
de Conservação por Administração Direta, o Técnico Superior do mapa 
de pessoal do Município de Paços de Ferreira, José Henriques Soares, 
Dr., ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril, 64/2011 de 22 de dezembro, 68/2013 de 29 
de agosto, e 128/2015, de 03 de setembro aplicada à Administração 
Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto com alterações introduzidas 
pelas Leis n.os 82 -B/2010 de 31 de dezembro, e Lei n.º 42/2016 de 28 
de dezembro.

9 de maio de 2019. — O Vice -Presidente da Câmara, Dr. Francisco 
Manuel Moreira Leal.

312293795 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 9179/2019

Procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de 
Técnico Superior.

Audiência dos interessados no âmbito da exclusão
do 1.º método de seleção

1) Na sequência da notificação e realização dos métodos de seleção 
Prova de Conhecimentos/Avaliação Curricular efetuada nos termos e 
para os efeitos do n.º 1 do artigo 32.º conjugado com a alínea d) do n.º 3 
do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro na sua atual 
redação, notificam -se os candidatos da audiência dos interessados no 


