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José Henrique Cabrita Claudino — carreira /categoria de assistente 
operacional, na posição remuneratória 4 e nível remuneratório 4, desli-
gado do serviço a 1 de maio de 2017;

João Manuel Guerreiro Santos — carreira/categoria de assistente ope-
racional, na posição remuneratória 1 e nível remuneratório 1, desligado 
do serviço a 6 de junho de 2017;

Francisco Caeiro Bravo — carreira/categoria de assistente operacio-
nal, na posição remuneratória 2 e nível remuneratório 2, desligado do 
serviço a 1 de julho de 2016;

Deselindia Maria Cabanita Sousa Soares — carreira/categoria de 
assistente operacional, na posição remuneratória 6 e nível remuneratório 
6, desligada do serviço a 1 de agosto de 2017;

Maria Luísa Leite Artiaga Sotto Mayor Pina — carreira/categoria de 
assistente operacional, na posição remuneratória 3 e nível remuneratório 
3, desligada do serviço a 1 de agosto de 2017;

Natálio Filipe Sousa — carreira/categoria de assistente operacional, 
na posição remuneratória 1 e nível remuneratório 1, desligado do serviço 
a 1 de agosto de 2017;

José Maria Salvador — carreira/categoria de assistente operacional, 
na posição remuneratória 4 e nível remuneratório 4, desligado do serviço 
a 31 de agosto de 2017;

António Manuel Rosa — carreira/categoria de assistente operacional, 
na posição remuneratória 6 e nível remuneratório 6, desligado do serviço 
a 1 de novembro de 2017;

António Guerreiro Bento — carreira/categoria de assistente opera-
cional, na posição remuneratória 1 e nível remuneratório 1, desligado 
do serviço a 1 de novembro de 2017;

Maria Licínia Carvalho Pedroso — carreira/categoria de assistente 
operacional, na posição remuneratória 4 e nível remuneratório 4, desli-
gada do serviço a 1 de novembro de 2017;

Augusto Jacinto — carreira/categoria de assistente operacional, na 
posição remuneratória 6 e nível remuneratório 6, desligado do serviço 
a 1 de dezembro de 2017.

Por delegação do Presidente da Câmara, despacho de 24/10/2017.

6 de dezembro de 2017. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos 
Humanos, Ana Pífaro.

310979692 

 MUNICÍPIO DE ALMADA

Aviso (extrato) n.º 36/2018
Para os devidos efeitos, após homologação que proferi em 29 -11 -2017, 

torna -se público que se encontra disponível em http://www.m -almada.pt 
e afixada no Departamento de Recursos Humanos, sito na Rua Pedro 
Nunes n.º 40 H em Almada, a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos admitidos ao Procedimento Concursal Comum, cujo aviso 
de abertura foi publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 83, 
de 28 -04 -2017, para ocupação, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por Tempo Indeterminado, de 2 postos de trabalho na 
carreira/ categoria de Assistente Operacional (Calcetaria).

12 -12 -2017. — A Vereadora dos Serviços Municipais de Recursos 
Humanos e Saúde Ocupacional, Higiene Urbana, Ação e Intervenção 
Social, Habitação, Maria Teodolinda Monteiro Silveira.

311002823 

 MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Aviso (extrato) n.º 37/2018

Homologação da lista de ordenação final

Nos termos do 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 06 
de abril, torna -se público, foi homologada, por meu despacho datado 
de 06 de dezembro de 2017, a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos, relativa ao procedimento concursal comum, para contrata-
ção de um técnico superior (área de desporto), no regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto por 
aviso n.º 5288/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 92, 
de 12 de maio.

Mais se informa que, em cumprimento do n.º 6 do artigo 36.º da citada 
Portaria, a referida lista, se encontra afixada, no placard do Setor de 

Gestão de Recursos Humanos, bem como disponível para consulta na 
página eletrónica deste Município em www.cm -alter -chao.pt.

7 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Francisco An-
tónio Martins dos Reis.

310982875 

 MUNICÍPIO DE ANADIA

Edital n.º 1/2018
Maria Teresa Belém Correia Cardoso, Presidente da Câmara Muni-

cipal de Anadia,
Torna público, no uso da competência estabelecida na alínea t) do n.º 1 

do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que o 
Executivo Municipal, em sua reunião ordinária, realizada no dia quinze 
(15) de novembro de dois mil e dezassete (2017), deliberou, ao abrigo do 
disposto na alínea k) n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, aprovar o projeto de Regulamento do Serviço de 
Saneamento de Águas Residuais Urbanas do Município de Anadia, 
e, em conformidade com o artigo 101.º, do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
submetê -lo a consulta pública, para recolha de sugestões dos interes-
sados, uma vez que na fase do início de procedimento e participação 
procedimental ninguém se constituiu como interessado.

Torna igualmente público que se procederá, para o efeito, à publicação 
do sobredito projeto de Regulamento no sítio eletrónico do Município 
de Anadia (www.cm -anadia.pt), concedendo -se o prazo de trinta (30) 
dias, contados a partir da publicação na 2.ª série do Diário da República, 
podendo os interessados apresentar, por escrito, dirigidos à Senhora 
Presidente da Câmara Municipal, os contributos e/ou sugestões, os 
quais poderão ser entregues pessoalmente nos referidos serviços, ou 
remetidos via eletrónica, para o endereço geral@cm -anadia.pt, ou, ainda, 
via postal, para o endereço Câmara Municipal de Anadia, Apartado 19, 
3781 -909 Anadia, em qualquer dos casos expedidas até ao termo do 
prazo fixado.

Para constar e para os devidos e legais efeitos, se publica o presente 
Edital, que também será afixado nos lugares de estilo.

28 de novembro de 2017. — A Presidente da Câmara Municipal, 
Maria Teresa Belém Correia Cardoso, Eng.ª

310979505 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 38/2018

Projeto de alteração ao preceito do Regulamento 
de Apoio ao Movimento Associativo 

Cultural e Recreativo da Câmara Municipal de Loulé
Vítor Manuel Gonçalves Aleixo, Presidente da Câmara Municipal de 

Loulé, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 
do artigo 100.º e no n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, que a Câmara Municipal deliberou, em reunião ordinária 
realizada no dia 8 de novembro de 2017 e reunião extraordinária da As-
sembleia Municipal de 30 de novembro de 2017, submeter a audiência 
dos interessados e a consulta pública, pelo prazo de 30 dias, contados do 
dia seguinte ao da publicação do presente aviso do Projeto de alteração ao 
preceito do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo Cultural 
e Recreativo da Câmara Municipal de Loulé, que se encontra disponível 
para consulta na página do Município em www.cm -loule.pt.

Os interessados podem dirigir as suas sugestões à Câmara Municipal 
de Loulé e enviar para Praça da República, 8104 -001 Loulé, ou através 
de correio eletrónico para gap@cm -loule.pt, dentro do prazo referido.

7 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Loulé, Vítor Manuel Gonçalves Aleixo.

310983685 

 Regulamento n.º 2/2018
O Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Dr. Vítor Manuel 

Gonçalves Aleixo, torna público que a Assembleia Municipal de 
Loulé, aprovou em reunião extraordinária realizada em 30 de no-
vembro de 2017, sob proposta da Câmara Municipal aprovada em 
reunião ordinária realizada em 25 de outubro de 2017 à alteração ao 
Regulamento Municipal Loulé Solidário — Apoio Social a Pessoas 
e Famílias.


