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da tabela remuneratória única, remuneração de 530,00 euros, devido a 
caducidade por aposentação, com efeitos a 01 de setembro de 2016;

Joaquina Rodrigues de Carvalho Oliveira, carreira/categoria de assis-
tente técnico, 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5 da tabela 
remuneratória única, remuneração de 683,13 euros, devido a caducidade 
por aposentação, com efeitos a 01 de setembro de 2016.

8 de setembro de 2016. — O Vereador, Fernando Manuel da Silva 
Amorim.

309879526 

 MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE

Aviso (extrato) n.º 12293/2016
Para efeitos do disposto na alínea d) n.º 1 artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que cessou a relação jurídica de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por motivo 
de aposentação, no dia 1 de maio de 2016, o seguinte trabalhador:

Manuel dos Santos Marques, na carreira de Assistente Operacional, 
categoria de Encarregado Operacional, posição remuneratória 2.ª e 
nível remuneratório 9.

Cessou a relação jurídica de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, por motivo de falecimento, no dia 27/08/2016, 
o seguinte trabalhador:

António José Caçoila Marques, na carreira/categoria de Assistente 
Operacional (Motorista de Pesados), posição remuneratória 1.ª, nível 
remuneratório 1.

23 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Francisco José 
Caldeira Duarte.

309900836 

 MUNICÍPIO DE CORUCHE

Declaração de retificação n.º 989/2016
Por ter sido publicado com inexatidão, retifica -se o aviso 

n.º 11837/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 186, 
de 27 de setembro de 2016:

Onde se lê:

«Procedimento concursal comum para a carreira/
categoria de Técnico Superior

Audiência dos interessados no âmbito 
da prova de conhecimentos técnica oral

1) Nos termos do disposto no artigo 33.º e nos artigos 30.º, n.º 3, 
d) e 31.º, n.º 1, d) da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua 
redação atual, notificam -se os candidatos, conforme a ata n.º 5 do 
júri, para a realização da audiência dos interessados nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo (Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro), do procedimento concursal comum para constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira/categoria 
de Técnico Superior, cujo aviso de abertura foi publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 90, de 10 de maio de 2016, para 3 postos 
de trabalho identificados como DASCD -19 -A.

2) A ata n.º 5 contendo os resultados obtidos pelos candidatos, 
encontra -se afixada no átrio do Edifício dos Paços do Concelho, sito 
na Praça da Liberdade, 2100 — 121 CORUCHE e na página eletrónica 
do Município em www.cm -coruche.pt.

3) Para a pronúncia em sede de audiência deverá, obrigatoriamente, 
ser utilizado o formulário tipo, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, 
de 29 de abril, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 89, 
de 8 de maio, disponível na página eletrónica do Município em www.
cm -coruche.pt e no Balcão Único, no Edifício dos Paços do Concelho.»

deve ler -se:

«Procedimento concursal comum para a carreira/
categoria de Técnico Superior

Audiência dos interessados no âmbito 
da prova de conhecimentos técnica oral

1) Nos termos do disposto no artigo 33.º e nos artigos 30.º, n.º 3, 
d) e 31.º, n.º 1, d) da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua 

redação atual, notificam -se os candidatos, conforme a ata n.º 5 do 
júri, para a realização da audiência dos interessados nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo (Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro), do procedimento concursal comum para constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira/categoria 
de Técnico Superior, cujo aviso de abertura foi publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 90, de 10 de maio de 2016, para 3 postos 
de trabalho identificados como DASCD -19 -A.

2) A ata n.º 5 contendo os resultados obtidos pelos candidatos, 
encontra -se afixada no átrio do Edifício dos Paços do Concelho, sito 
na Praça da Liberdade, 2100 — 121 CORUCHE e na página eletrónica 
do Município em www.cm -coruche.pt.

3) Para a pronúncia em sede de audiência deverá, obrigatoria-
mente, ser utilizado o formulário tipo, aprovado pelo Despacho 
n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado na 2.ª série do Diário da 
República n.º 89, de 8 de maio, disponível na página eletrónica do 
Município em www.cm -coruche.pt e no Balcão Único, no Edifício 
dos Paços do Concelho.

4) O prazo para a audiência prévia é de 10 dias úteis, nos termos dos 
artºs 121.º e 122.º do CPA aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, podendo os candidatos consultar o processo das 9h às 16h, 
nos Recursos Humanos, no Edifício dos Paços do Concelho.»
28 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Francisco 

Silvestre de Oliveira.
309900674 

 MUNICÍPIO DE FARO

Aviso n.º 12294/2016

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Alto Rodes
Rogério Bacalhau Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Faro, 

Torna Público que a Assembleia Municipal, em sessão ordinária de 16 de 
setembro de 2016, 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, aprovar a delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
do Alto Rodes em Faro.

Mais informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 
14 de agosto, os elementos que acompanham a delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana do Alto Rodes, poderão ser consultados na página da 
internet do Município de Faro (www.cm -faro.pt) bem como no Serviço 
de Regeneração Urbana da Divisão de Ordenamento do Território e da 
Regeneração Urbana da Câmara Municipal de Faro.

Para constar se publica este Aviso no Diário da República, 2.ª série e, 
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo.

27 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Rogério Bacalhau Coelho.

209898091 

 Regulamento n.º 910/2016

Alteração ao Regulamento de Toponímia e Numeração de Polícia 
do Município de Faro

Rogério Bacalhau Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Faro, 
TORNA PÚBLICO que a alteração ao regulamento referido em título, foi 
aprovado em reuniões de Câmara realizadas nos dias 09/05/2016 e 16/08/2016, 
em sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada no dia 20/09/2016 
em continuação da sessão iniciada em 16/09/2016, tendo sido cumpridas as 
formalidades previstas no artigo 101.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, e no artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação 
nos termos legais.

E para constar e legais efeitos se lavrou o presente edital e outros de 
igual teor, os quais vão ser afixados nos lugares públicos do estilo.

22 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Rogério Bacalhau Coelho.

Alteração do Regulamento de Toponímia e Numeração
de Polícia do Município de Faro

Preâmbulo
A denominação das localidades, lugares de morada, arruamentos e 

outros espaços públicos espelham a memória coletiva e registam os 


