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prévia dos interessados, nos termos do Código do Procedimento Ad-
ministrativo. A lista unitária de ordenação final, após homologação, é 
afixada em local visível e público das instalações da entidade empre-
gadora pública e disponibilizada na sua página eletrónica, sendo ainda 
publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação 
sobre a sua publicitação.

25 — Posicionamento remuneratório de referência: 1.ª posição e 
1.º nível remuneratório da carreira de assistente operacional que cor-
responde a 580,00€. O posicionamento remuneratório será efetuado 
conforme o preceituado no artigo 38.º da LTFP, conjugado com o ar-
tigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, prorrogado pelo n.º 1 
do artigo 20.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.

26 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, o presente aviso 
será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 
1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Grândola (www.cm -grandola.pt) e, 
por extrato, no prazo máximo de três dias úteis, num jornal de expansão 
nacional.

27 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
“a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação”.

25 de junho de 2018. — A Vice -Presidente, Carina Batista.
311460328 

 MUNICÍPIO DE LOUSADA

Anúncio n.º 117/2018
Torna -se público que se encontra a tramitar nesta Câmara Municipal 

(Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística) um pedido de alteração 
de licença de loteamento que incide sobre o lote n.º 25, titulado pelo 
Alvará de Loteamento n.º 11/01, concedido a Tarrão — Empreendi-
mentos Imobiliários, L.da, e formulado por Manuel Bessa, Esposa & 
Filhos — Gestão Hoteleira, L.da, proprietária do referido lote, sito em 
Lagoa (Rua Lúcia Lousada), freguesia da União das freguesias de Criste-
los, Boim e Ordem, deste Concelho. Nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, diploma com 
a redação concedida pelo Decreto -Lei n.º 136/2014 de 09 de setembro, 
e ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 112.º do Decreto-
-Lei n.º 4/2015 de 07 de janeiro, torna -se público que os proprietários 
dos lotes constantes do referido alvará de loteamento, têm o direito de 
se pronunciarem, querendo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, com início 
no dia seguinte à publicação do presente anúncio, sobre o pedido de alte-
rações. Na falta de resposta, no prazo referido, considerar -se -á que nada 
têm a opor à alteração da licença da operação de loteamento. Para tanto, 
informa -se que o respetivo processo encontra -se disponível para consulta 
dos interessados todos os dias úteis, das 9:00 horas às 12:30 horas e das 
14:00 horas às 17:30 horas, na Câmara Municipal de Lousada.

26/06/2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Pedro Daniel Machado 
Gomes.

311459446 

 MUNICÍPIO DE MONCHIQUE

Aviso n.º 9488/2018

Procedimento concursal n.º 02/2017 (Direito)

Homologação da lista unitária de ordenação final
No uso de competência delegada, 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 re-
publicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, torna -se pública a 
lista unitária de ordenação final do candidato aprovado no procedimento 
concursal comum para ocupação de um posto de trabalho de técnico supe-
rior (Direito), na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, aberto pelo aviso n.º 7201/2017, publicado 
na 2.ª série do Diário da República n.º 123, de 28 -jun -2017, a saber:

1.º João Pedro Gonçalves Marques Caetano — 16,22 valores.

A lista unitária de ordenação final, homologada por meu despacho de 
4 de junho de 2018, foi notificada ao candidato, encontrando -se afixada 

em local visível e público dos Paços do Município e disponibilizada na 
página eletrónica do serviço, nos termos dos n.os 4 a 6 do artigo 36.º da 
referida portaria.

Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto 
recurso nos termos do artigo 39.º da mesma portaria.

4 de junho de 2018. — A Vice -Presidente da Câmara Municipal com 
o pelouro de Recursos Humanos, Arminda de Lurdes Andrez.

311459551 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 9489/2018

Nova Delimitação da Área de Reabilitação
 Urbana de São Teotónio

Torna público, que a Assembleia Municipal na segunda reunião da 
sessão ordinária de abril realizada em 11 de maio de 2018, deliberou, 
nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto e pelo 
Decreto -Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, aprovar por unanimidade 
a nova delimitação da área de reabilitação urbana de São Teotónio e 
revogar a delimitação da área de reabilitação urbana de São Teotónio 
atualmente em vigor.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-
-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro na sua atual redação, os elementos 
que acompanham o projeto de delimitação da nova área de reabilitação 
poderão ser consultados no sítio da internet da Câmara Municipal de 
Odemira (www.cm -odemira.pt) e no edifício dos Paços do Concelho da 
Câmara Municipal no horário normal de expediente.

18 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Alberto Candeias Guerreiro.

311435097 

 MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

Aviso n.º 9490/2018

Nomeação em regime de substituição
da Responsável pela Tesouraria

Valdemar Gomes Fernandes Alves, Presidente da Câmara Municipal 
de Pedrógão Grande, torna público que por seu despacho de 06 de abril 
de 2018, e usando da competência que lhe confere a Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro, artigo 35.º, n.º 2, alínea a), nomeia em regime se 
substituição para o cargo de responsável pela Tesouraria a funcionária 
Ana Paula Antunes Santos Nunes, a partir de 21/03/2018.

6 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Valdemar 
Gomes Fernandes Alves.

311418402 

 Aviso n.º 9491/2018

Nomeação em regime de substituição do Chefe de Divisão
Valdemar Gomes Fernandes Alves, Presidente da Câmara Municipal 

de Pedrógão Grande, torna público que por seu despacho de 06 de abril 
de 2018, e usando da competência que lhe confere a Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro, artigo 35.º, n.º 2, alínea a), nomeia em regime se 
substituição para o cargo de Chefe de Divisão a Coordenadora Técnica 
Jacinta Maria Lourenço Paes, a partir de 21/03/2018.

6 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Valdemar 
Gomes Fernandes Alves.

311418249 

 Aviso n.º 9492/2018

Nomeação de Oficiais Públicos

Valdemar Gomes Fernandes Alves, Presidente da Câmara Municipal 
de Pedrógão Grande, torna público que por seu despacho de 09 de abril 
de 2018, e usando da competência que lhe confere a Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro, artigo 35.º, n.º 2, alínea b), nomeio para o cargo de 
Oficial Público da Câmara Municipal o funcionário Luís Manuel Lopes 


