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Que o processo inclua igualmente o procedimento de Alteração 
à delimitação da REN (Reserva Ecológica Nacional, nos termos do 
artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro.

A presente deliberação foi tomada por unanimidade.»

Para constar se passa o presente o qual vai ser afixado nos lugares de 
estilo e procede -se à sua publicação no Diário da República.

1 de agosto de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. Fernando Ma-
nuel Tinta Ferreira.

609787486 

 MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL

Aviso n.º 10188/2016

Cessação de funções por aposentação

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho e alínea c) do artigo 291.º do anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que cessaram a relação 
jurídica de emprego público, por motivos de aposentação, os seguintes 
trabalhadores:

Albano Figueiredo Oliveira, Assistente Operacional, posição remu-
neratória entre a 5.ª e 6.ª e nível entre o 5.º e 6.º, desligado do serviço 
desde o dia 01 de agosto de 2016.

António Fidalga Martins, Assistente Operacional, posição remune-
ratória 5.ª e nível 5.º, desligado do serviço desde o dia 01 de agosto 
de 2016.

3 de agosto de 2016. — O Presidente da Câmara, Rogério Mota 
Abrantes.

309794735 

 MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Aviso n.º 10189/2016

Alteração da composição do júri do procedimento
concursal comum

Para os devidos efeitos, torna -se público que, na sequência da de-
claração de impedimento apresentada por membro do Júri e ao abrigo 
das normas legais aplicáveis, designadamente o n.º 8 do artigo 21.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, por meu despacho datado de, 
autorizei a alteração da composição do júri do procedimento concursal 
comum para a contratação por tempo indeterminado em contrato de 
trabalho em funções públicas de 1 assistente operacional — área de ativi-
dade de cantoneiro — Higiene e Limpeza Urbana (Aviso n.º 7387/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 111 de 9 de junho de 
2016).

Presidente — Clisante Jorge Pinheiro Gasalho, Chefe de Divisão 
Técnica de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal de Castelo de Vide;

1.º Vogal Efetivo — José Fernando de Alegria Dias, Técnico Superior 
(Engenharia Civil);

2.º Vogal Efetivo — Fernando Ferreira de Bastos, Encarregado Ope-
racional;

1.º Vogal suplente — Luís Pedro Nogueira da Silva Cruz, Técnico 
Superior (Arquiteto);

2.º Vogal suplente — Francisco Rosa Neves Pereira, assistente ope-
racional.

21 de julho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
Manuel das Neves Nobre Pita.

309758763 

 MUNICÍPIO DE FARO

Declaração de retificação n.º 820/2016
Para os devidos efeito e considerando que saiu com inexatidões o 

Aviso n.º 9293/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República, 

n.º 142, de 26 de julho de 2016, retifica -se o mesmo nos seguintes 
termos:

Onde se lê:

«5.3 — Perfil de competências pretendido, comum às referências: 
Orientação para os resultados, orientação para o serviço público, 
inovação e qualidade, otimização de recursos.»

deve ler -se:

«5.4 — Perfil de competências pretendido, comum às referências: 
Orientação para os resultados, orientação para o serviço público, 
inovação e qualidade, otimização de recursos.»

E nos pontos 12.1 e 12.2, referente ao programa de provas oral de 
conhecimentos, onde se lê «[...] Lei n.º 41/2013, de 22 de agosto [...]» 
deve ler -se «[...] Lei n.º 41/2003, de 22 de agosto [...]».

29 de julho de 2016. — O Vereador com o Pelouro dos Recursos 
Humanos, Dr. José António Mendes Guerreiro Cavaco.

309775602 

 MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

Edital n.º 754/2016

Eventual classificação do Edifício da Caixa Geral de Depósitos 
da Figueira da Foz, sito no Largo Luís de Camões (Praça Velha), 

freguesia de Buarcos e S. Julião, concelho da Figueira da Foz

João Albino Rainho Ataíde das Neves, Presidente da Câmara Muni-
cipal da Figueira da Foz:

Faz público que, nos termos dos artºs 9.º e 57.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009 de 23 de outubro, do artigo 25.º da Lei 107/2001 de 8 
de setembro, e ainda nos termos e para os efeitos previstos na Lei 
n.º 107/2001 de 8 de setembro, no Decreto -Lei n.º 309/2009 de 23 de 
outubro, e na alínea t) do n.º 1.º do artigo 33.º do anexo à Lei 75/ 2013, 
de 12 de setembro e, por deliberação tomada por unanimidade pela 
Câmara Municipal da Figueira da Foz, em Reunião de 23 de maio de 
2016, foi determinada a abertura do procedimento administrativo de 
classificação do edifício da Caixa Geral de Depósitos da Figueira da 
Foz, sito no Largo Luís de Camões (Praça Velha), freguesia de Buarcos 
e S. Julião, concelho da Figueira da Foz, como Monumento de Interesse 
Municipal. (MIM).

Mais se informa que, a partir da data de publicação deste anúncio 
de abertura de procedimento de classificação, o imóvel mencionado 
se considera Em Vias de Classificação, nos termos do n.º 5.º do ar-
tigo 25.º da Lei 107/2001 de 8 de setembro, produzindo -se os efeitos 
previstos no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 309/2009 de 23 
de outubro.

Nos termos do artigo 27.º, da Lei n.º 107/2001, de 8 de setem-
bro, e do disposto no Código de Procedimento Administrativo 
convidam -se todos os interessados para, no prazo de 30 dias úteis, 
se pronunciarem sobre a deliberação e a apresentar quaisquer re-
clamações, que tenham por objeto a ilegalidade ou inutilidade da 
classificação, a constituição da servidão ou a sua excessiva one-
rosidade ou amplitude.

O processo relativo à proposta de classificação encontra -se dispo-
nível para consulta de todos os interessados na secretaria da Divisão 
de Cultura do Município, Edifício da Biblioteca Municipal, Rua 
Calouste Gulbenkian, Figueira da Foz, todos os dias úteis, das 9.30 h 
às 17.00 h.

As sugestões deverão ser formuladas por escrito e enviadas à Câmara 
Municipal da Figueira da Foz, dirigidas ao Exmo. Sr. Presidente até às 
17 h do último dia do prazo acima referido.

E, para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos lugares de estilo, Juntas de Freguesia e publicado no site 
do município.

19 de julho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Ataíde. 


