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Belém, sita no Largo dos Jerónimos, n.º 3 R/C, em Lisboa e disponível na 
respetiva página eletrónica, em www.jf -belem.pt, http://www.jf -belem.
pt//Junta de Freguesia// Procedimentos concursais.

19 de fevereiro de 2018. — A Presidente do Júri, Ana Domingos.
311142954 

 FREGUESIA DA MISERICÓRDIA

Aviso n.º 2845/2018
Carla Cristina Ferreira Madeira, Presidente da Junta de Freguesia 

da Misericórdia, torna público que, conforme deliberação tomada 
em reunião ordinária de Executivo realizada em 14 de fevereiro 
de 2018, em cumprimento do disposto na Lei n.º 53 -E/2006, de 
29 de dezembro e nos termos da alíneas b) e t), do n.º 1 do ar-
tigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de dezembro, conjugados com 
o artigo 101.º do Novo Código do Procedimento Administrativo 
(CPA), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, é 
submetido a consulta pública o projeto de “Regulamento Geral de 
Taxas e Preços”, durante o prazo de 30 dias a contar da data de 
publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, 
estando o texto disponível nos serviços de atendimento ao público 
da Freguesia da Misericórdia, sito no Largo Dr. António de Sousa 
Macedo, 7 D, 1200 -153 Lisboa, onde poderá ser consultado todos 
os dias úteis das 10h às 18h, bem como no site oficial da Junta de 
Freguesia em www.jf -misericordia.pt.

Qualquer interessado pode apresentar, durante o período de consulta 
pública, por escrito, sugestões sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas relevantes no âmbito do procedimento, conforme 
disposto no n.º 2 do artigo 101.º, do CPA, dirigidas à Presidente da 
Junta de Freguesia, via correio normal (no Largo Dr. António de Sousa 
Macedo, 7 D, 1200 -153 Lisboa) ou ainda através do email geral@
jf -misericordia.pt.

19 de fevereiro de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia, Carla 
Madeira.

311142573 

 FREGUESIA DE PALMEIRA

Aviso (extrato) n.º 2846/2018
Nos termos e para efeitos do n.º 6 do artigo 36.º, da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação que lhe foi conferida 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público, que a 
lista unitária de ordenação final dos candidatos, homologada em 17 
de fevereiro pelo Sr. Presidente, relativa ao procedimento Concursal 
comum para o recrutamento de 2 Assistentes Operacionais (área de 
Cemitério, Manutenção e Limpeza), da carreira geral de Assistente 
Operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, na modalidade de Contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, cujo aviso de abertura 
n.º 198/2018, foi publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 02, 
de 03 fevereiro de 2018, se encontra disponível em http://www.fre-
guesiadepalmeira.pt e afixada no átrio do edifício sede da Freguesia 
de Palmeira.

Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, conjugado com a alínea b) 
do artigo 30.º, da referida portaria, os candidatos, incluindo os que 
tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de se-
leção, foram notificados do ato de homologação da lista unitária de 
ordenação final.

17 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, César 
Manuel Faria Gomes.

311141203 

 FREGUESIA DE SANTA MARGARIDA DA COUTADA

Edital n.º 237/2018

Regulamento e Tabela Geral das Taxas e Licenças
da Freguesia de Santa Margarida da Coutada

José Manuel Ricardo, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Mar-
garida da Coutada, torna público, nos termos do artigo 56.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Assembleia de Freguesia, na 
sua reunião ordinária de 20 de dezembro de 2017 e mediante proposta da 
Junta de Freguesia de 30 de novembro de 2017, aprovou o Regulamento 
e a Tabela Geral de Taxas e Licenças da Freguesia de Santa Margarida 
da Coutada, que pode ser consultado na íntegra na secretaria da Junta 
de Freguesia, durante o horário de expediente ou na página oficial da 
Junta no endereço: http://jf -santamargaridacoutada.pt/GeraPaginas.
asp?V_ListaPagina=535, produzindo efeitos no dia seguinte à publicação 
deste edital no Diário da República.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão 
ser afixados nos locais públicos do costume.

9 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Santa Margarida da Coutada, José Manuel Ricardo.

311149159 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Aviso n.º 2848/2018
Em cumprimento do disposto da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que cessou a relação 
jurídica de emprego público, por motivo de falecimento em 03 de fe-
vereiro de 2018, o seguinte trabalhador:

José Luís Rocha da Câmara, carreira de Assistente Operacional, 
categoria de Assistente Operacional, posição remuneratória 4, nível 
remuneratório 4.

15 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Manuel Cabral Dias Bolieiro.

311140572 

 Aviso n.º 2849/2018
Para os devidos efeitos torna -se público que o Conselho de Adminis-

tração destes Serviços Municipalizados na sua reunião de 16 de novem-
bro de 2017, deliberou por unanimidade conceder a Marco Paulo Seco 
Palmeira Bicho, Assistente Operacional, licença sem remuneração por 
onze meses, ao abrigo do n.º 1 do artigo 280.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2018.

15 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Manuel Cabral Dias Bolieiro.

311140759 

 FREGUESIA DE PALMELA

Aviso n.º 2847/2018

Consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras
e intercategorias

Nos termos e para efeitos do disposto na b) do n.º 1 do artigo 4.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que a Junta de 

Freguesia de Palmela, na sua reunião ordinária de 15 de fevereiro, 
deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea e), do 
artigo 19.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro conju-
gada com o disposto no artigo 99.º -A do Anexo I da Lei n.º 35/2014, 
de 20 junho, na redação resultante da Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro (LOE de 2017), atendendo a que se encontram reunidos 
todos os requisitos do n.º 2 do citado art. 99.º-A, a consolidação da 
mobilidade interna intercarreiras e intercategorias, com efeitos a 
partir de 1 de março de 2018, com a seguinte trabalhadora: Rosélia 
Maria Fernandes Vilhena, consolidação na mobilidade intercarreiras 
na carreira e categoria de Técnico Superior, 4.ª posição remunera-
tória da categoria e nível remuneratório 23, da tabela remuneratória 
única. O presente aviso será, também, publicitado, por extrato, na 
página eletrónica da Freguesia e afixado nos serviços, nos termos 
do disposto no art. 4.º, n.º 1 b) da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

16 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Palmela, Jorge Manuel Cândido Mares.

311143212 


