
26762  Diário da República, 2.ª série — N.º 190 — 2 de outubro de 2018 

 Edital (extrato) n.º 940/2018
Natálio de Oliveira Reis, Vice -Presidente da Câmara Municipal de 

Ourém, torna público que, em reunião de Câmara de 20 de agosto de 
2018, foi deliberado submeter a consulta pública o Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios de Ourém, de acordo com o disposto 
no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na 
sua atual redação, e nos números de 5 a 7 do artigo 4.º do Regulamento 
anexo ao Despacho n.º 443 -A/2018 de 9 de janeiro, alterado pelo Des-
pacho n.º 1222 -B de 2 de fevereiro.

Assim, avisam -se todos os interessados que o Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra incêndios de Ourém para os anos de 2018 a 
2027 encontra -se em consulta pública, pelo período de 15 dias a contar 
da publicação deste Edital no Diário da República. Este encontra -se 
disponível no sítio da Câmara Municipal de Ourém (www.cm -ourem.pt) 
e no Serviço Municipal de Proteção Civil sito no Estaleiro Municipal 
na Rua Principal, no Pinheiro, todos os dias úteis no horário das 09h00 
às 13h00 e das 14h00 às 17h00.

A formulação de sugestões ou observações, bem como a solicitação de 
esclarecimentos sobre quaisquer questões a considerar deverão ser entre-
gues, por escrito, dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal de Ourém, 
na Câmara Municipal de Ourém, na Praça D. Maria II, n.º 1, 2490 — 499 
Ourém, ou enviadas por carta registada com aviso de receção para 
aquela morada, ou para o endereço eletrónico smpc@mail.cm -ourem.pt.

20 de setembro de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara, Natálio 
de Oliveira Reis.

311641566 

 MUNICÍPIO DE PENICHE
Aviso (extrato) n.º 14108/2018

Processo n.º 40/02 -05 (2018)

Homologação de listas unitárias de ordenação final
Conforme o ponto 14.2 do Aviso n.º 2/2018, em conformidade com 

o disposto na Lei n.º 112/ 2017 de 29 de dezembro (PREVPAP) e na 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, torno público que se encontram 
afixados no átrio do Edifício Cultural deste Município e disponibiliza-
dos na página da Internet (www.cm -peniche.pt) as Listas Unitárias de 
Ordenação Final Homologadas, referentes ao Procedimento Concursal 
de Regularização, com vista ao recrutamento de trabalhadores para 
ocupação de 4 postos de trabalho, na categoria de Assistente Técnico, 
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do Município de Peniche 
para o ano de dois mil e dezoito, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, conforme meu despacho 
datado de 14 de agosto de 2018, nomeadamente:

Referência h): 1 Posto de trabalho Carreira/Categoria Assistente 
Técnico para o Aprovisionamento — DAF

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA
Aviso (extrato) n.º 14109/2018

Homologação da lista unitária de ordenação final
do procedimento concursal

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, informa -se que a lista unitária de ordenação final dos can-
didatos admitidos e oponentes aos métodos de seleção do procedimento 
concursal comun, aberto por aviso n.º 10260/2016 publicado na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 158, de 18 de agosto, com a referência A6, 
foi homologada por despacho da senhora Vereadora Alexandra Vitória 
Falcão Pereira de Viveiros, de 17 de setembro de 2018, sendo a mesma 
publicada na página eletrónica do Município (cm -pontadelgada.pt) e 
afixada em local próprio nos Paços do Concelho.

18 de setembro de 2018. — O Presidente, José Manuel Cabral Dias 
Bolieiro.

311661305 

 MUNICÍPIO DO PORTO
Aviso n.º 14110/2018

Área de Reabilitação Urbana da Foz Velha
Adolfo Manuel dos Santos Marques de Sousa, Diretor Municipal da 

Presidência, torna público, ao abrigo da competência delegada através 
da Ordem de Serviço I/365729/2017/CMP, alterada e republicada pela 
Ordem de Serviço I/70176/18/CMP, que ao abrigo do n.º 1 do artigo 13.º 
do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), na sua redação 
atual, a Assembleia Municipal, em sessão extraordinária, realizada no 
dia 10 de setembro de 2018, deliberou aprovar a delimitação da Área 
de Reabilitação Urbana da Foz Velha.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do RJRU, 
os elementos que integram esta deliberação podem ser consultados na 
página eletrónica da Câmara Municipal do Porto (www.cm -porto.pt) e 
nas instalações do Gabinete do Munícipe.

19 de setembro de 2018. — O Diretor Municipal da Presidência, 
Adolfo Sousa. 

Referência i): 1 Posto de trabalho Carreira/Categoria Assistente Téc-
nico para Apoio à Direção — DAF

Referência j): 1 Posto de trabalho Carreira/Categoria Assistente Téc-
nico para Apoio à Secção de Recursos Humanos, posto 2 (SRH2) — DAF

Referência l): 1 Posto de trabalho Carreira/Categoria Assistente Téc-
nico para o Posto de Turismo — DAF

26 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Henrique Bertino Batista Antunes.
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