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 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E. P. E.

Deliberação n.º 329/2019
Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., foram autorizadas as acumulações 
de funções aos seguintes trabalhadores:

Emília de Jesus Antunes Ferreira Duro, Assistente Graduada Sénior 
de Cirurgia Geral, no Instituto Politécnico de Beja — Escola Superior 
de Saúde de Beja;

Aurélio José Lourenço Oliveira da Silva, Assistente Graduado de Uro-
logia, no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, E. P. E. — Hos-
pital de Santa Maria;

Pedro Henrique Teodoro de Oliveira Cruz, médico interno do Ano 
Comum, na Universidade do Algarve;

Lúcia Maria Garcia Coelho, Enfermeira, no Lar de Safara;
Maria Isabel Pinto Gonçalves Peladinho, Enfermeira, no Serviço de 

Hemodiálise da Clínica da DAVITA;
Gertrudes Maria Guerreiro Medeiro, Enfermeira, na Sociedade 

Dr. Joaquim Chaves, Laboratório de Análises Clínicas, S. A.;

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de fevereiro de 2019. — A Presidente do Conselho de Adminis-

tração, Maria da Conceição Margalha.
312110247 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.

Aviso n.º 4873/2019

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho na categoria de Assistente Hospitalar — Área de 
Cuidados Paliativos, da carreira especial médica — Publicação 
da lista unitária de ordenação final dos candidatos.
Torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos 

relativa ao procedimento concursal comum conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de Assistente da área de Cuidados 
Paliativos, no âmbito do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos, E. P. E., a que se reporta o aviso n.º 18704/2018, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 240, de 13 de dezembro.

1 — Maria Inês Almeida Costa — 17,10 valores
2 — Ana Rita Moreira Guedes — 16,00 valores
3 — Fátima Leal Seabra — 15,60 valores

A lista unitária de ordenação final dos candidatos foi homologada, 
após conclusão da formalidade de audiência prévia dos interessados, por 

 Aviso (extrato) n.º 4874/2019
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, alterada pela Lei n.º 84/2015, de 07 de 
agosto, torna -se público que os trabalhadores, abaixo identificados, ces-
saram a relação jurídica de emprego público, por motivo de aposentação, 
no dia 1 de março de 2019.

António Augusto Neto Leite da Cunha — Assistente Graduado Sénior;
Maria da Conceição Rebelo Moreira — Assistente Operacional.
6 de março de 2019. — O Diretor do DRHGD, Manuel Alexandre 

Costa.
312118137 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 330/2019
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central do 

Sistema de Saúde, I. P., foram homologadas as listas de colocação no 
âmbito do Internato Médico — Formação Geral 2019.

De acordo com os artigos 33.º e 34.º da Portaria n.º 79/2018, de 16 de 
março, que aprovou o Regulamento do Internato Médico, foram coloca-
dos na Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E., com efeitos 
a 01 de janeiro de 2019, os internos do internato médico — formação 
geral, a seguir indicados:

Cláudia Abranches Belo
Emanuel Fernando Martins Fernandes
Flávio Paes de Sá
Igor Damianov
Jerina da Costa Nogueira
Marina Leal Corbisier
Raquel Parra Pinto
Renzo Venturin Mozzer
Tetiana Baiherych
Viktor Baiherych
25 de fevereiro de 2019. — O Presidente do Conselho de Adminis-

tração, Dr. João Manoel Silva Moura dos Reis.
312134742 

deliberação do Conselho de Administração de 28 de fevereiro de 2019 e 
notificada aos candidatos, por correio eletrónico, encontrando -se afixada 
em local visível e público das instalações do Hospital Pedro Hispano, 
sito na Rua Dr. Eduardo Torres, S/n, 4464 -513 Senhora da Hora.

4 de março de 2019. — O Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.

312117765 

PARTE H

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO

Aviso n.º 4875/2019

Procedimento concursal comum de recrutamento para preenchimento 
de 14 postos de trabalho em regime de contrato

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LTFP — Lei n.º 35/2014, de 20/06, na sua redação 
em vigor), e do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/04, torna -se público 
que, por deliberação do Conselho Intermunicipal da Comunidade Inter-
municipal do Alto Alentejo (adiante designada abreviadamente CIMAA) 
de 12/02/2019, proferida no uso da competência prevista no n.º 1 do 
artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3/09, se encontra aberto 
pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data de publicação do presente 
aviso no Diário da República, procedimento concursal na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, 

para preenchimento de 14 postos de trabalho previsto e não ocupado 
no Mapa de Pessoal da CIMAA, na categoria e carreira de Assistente 
Operacional — Sapador Florestal.

2 — Para efeitos do estipulado no artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22/01, na sua redação em vigor, inexistem reservas internas de recru-
tamento, existindo dispensa de consulta ao INA de acordo com solução 
interpretativa da DGAL, não estando constituída a EGRA (Entidade 
Gestora da Requalificação nas Autarquias).

3 — Legislação aplicável (na sua redação em vigor): Lei n.º 35/2014, de 
20/06 (adiante designada por LTFP); Decreto Regulamentar n.º 14/2008, 
de 31/07; Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31/12, e Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22/01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/04; 
Lei n.º 71/2018, de 31/12; Decreto -Lei n.º 29/2001, de 03/02.

4 — Posição Remuneratória: 1.ª posição remuneratória categoria e 
carreira de Assistente Operacional, nível 1 da Tabela Remuneratória 
Única a que corresponde a remuneração de 635,07€ (seiscentos trinta e 
cinco euros e sete cêntimos).

5 — Âmbito do recrutamento: O recrutamento inicia -se de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo inde-
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terminado, em cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 30.º da 
LTFP. Tendo em conta os princípios de racionalização, eficácia, eficiência 
e economia de custos, que devem presidir à atividade administrativa, 
foi autorizado que em caso de impossibilidade de ocupação do posto 
de trabalho por aplicação do disposto no n.º 3 do artigo 30.º da LTFP, 
podem candidatar -se trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público por tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica 
de emprego público previamente estabelecida, ao abrigo do disposto nos 
números 4 e 5 do artigo 30.º da LTFP, conforme deliberação do Conselho 
Intermunicipal da CIMAA de 12/02/2019.

6 — Local de trabalho: A área territorial da Comunidade Intermu-
nicipal do Alto Alentejo e outras para onde seja necessário efetuar 
deslocações.

6.1 — Referência A): território de Arronches;
6.2 — Referência B): território de Monforte,
6.3 — Referência C): entre o território de Nisa
7 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar: envolve o exercício 

de funções da carreira geral de Assistente Operacional tal como descrito 
no Anexo I da LTFP, às quais corresponde o grau 1 de complexidade 
funcional e em conformidade com o estabelecido no mapa de pessoal 
aprovado para o ano 2019, designadamente:

Referência A), B) e C): Trabalho especializado com perfil e formação 
específica adequados ao exercício de atividades de silvicultura e defesa 
da floresta, como designadamente: Silvicultura preventiva, na vertente 
da gestão de combustível florestal, com recurso a técnicas manuais, 
moto manuais, mecânicas ou fogo controlado, entre outras; Manutenção 
e proteção de povoamentos florestais, no âmbito da gestão florestal e 
do controlo de agentes bióticos nocivos; silvicultura de caráter geral; 
Manutenção e beneficiação de infraestruturas de defesa da floresta e de 
apoio à gestão florestal; Sensibilização das populações para as normas 
de conduta em matéria de proteção florestal, nomeadamente no âmbito 
do uso do fogo, da limpeza das florestas e da fitossanidade; Vigilância 
armada, primeira intervenção em incêndios florestais, apoio a operações 
de rescaldo e vigilância ativa pós -rescaldo, no âmbito da proteção civil, 
sendo ainda um agente de proteção civil, nos termos da Lei de Bases da 
Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, alterada e 
republicada pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, com missões de inter-
venção de proteção civil previstas em diretivas operacionais específicas 
da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). O exercício da ati-
vidade do sapador florestal é no território da NUT III do Alto Alentejo, 
coincidente com a área da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, 
podendo ser chamado a intervir fora desta área nas situações, em situações 
excecionais que o requeiram, enquanto agente de proteção civil.

8 — A descrição das funções em referência não prejudica a atribuição 
ao trabalhador de funções, não expressamente mencionadas, que lhe 
sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador dete-
nha qualificação profissional adequada e não impliquem desvalorização 
profissional, nos termos do artigo 81.º da LTFP.

9 — Requisitos de admissão:
9.1 — Ser detentor dos requisitos previstos no artigo 17.º da LTFP:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, por convenção internacional ou por lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

9.2 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos documentos 
comprovativos dos requisitos referidos no ponto 9.1 desde que declarem, 
sob compromisso de honra, no requerimento de candidatura tipo, que 
reúnem os referidos requisitos.

9.3 — Nível habilitacional exigido: Escolaridade mínima obriga-
tória (exigida de acordo com a idade, e com formação adequada), nos 
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nos 
seguintes termos:

a) 4.ª classe do ensino primário para os candidatos nascidos até 31 de 
dezembro de 1966;

b) 6 anos de escolaridade para os candidatos nascidos a partir de 1 de 
janeiro de 1967;

c) 9 anos de escolaridade para os candidatos nascidos a partir de 1 de 
janeiro de 1981;

9.4 — Outros requisitos: Carta de condução de veículos ligeiros, e/ou 
pesados de mercadorias (categoria C);

10 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6/04, não podem ser admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares 
da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de 
trabalho previstos no mapa de pessoal desta entidade idêntico ao posto 
de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente procedimento.

11 — Forma e local para apresentação de candidaturas: As candida-
turas deverão ser formalizadas mediante o preenchimento obrigatório 
de Formulário Tipo disponível nos serviços de recursos humanos da 
CIMAA, sita na praça do Município, n.º 10, 7300 -110 Portalegre, na 
página eletrónica www.cimaa.pt.

11.1 — Da candidatura, devem constar, obrigatoriamente, os seguintes 
elementos:

a) Identificação do procedimento concursal a que se candidata, com 
identificação da carreira, categoria e atividades caracterizadoras do 
posto de trabalho a ocupar;

b) Identificação da entidade que realiza o procedimento;
c) Identificação completa do candidato (nome, data de nascimento, 

nacionalidade, número de contribuinte, residência, código postal, tele-
fone e endereço eletrónico, caso exista);

d) Declaração sob compromisso de honra que cumpre os requisitos 
de admissão, designadamente:

i) Os relativos ao nível habilitacional e área académica ou profis-
sional;

ii) Declaração de veracidade dos factos constantes da candidatura.

11.2 — O formulário de candidatura deverá ser acompanhado da 
seguinte documentação:

a) Fotocópia do certificado de habilitações ou outro documento le-
galmente reconhecido para o efeito;

b) Declaração atualizada com data reportada ao prazo estabelecido 
para apresentação de candidaturas, emitida pelo serviço de origem a que 
o candidato pertence, da qual conste a identificação da relação jurídica 
de emprego público previamente estabelecida, bem como da carreira 
e categoria de que seja titular e da descrição das funções exercidas e 
classificação obtida nos últimos três anos, a nível de avaliação de de-
sempenho nos termos do SIADAP (se aplicável);

c) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, dele devendo cons-
tar, designadamente, as habilitações literárias, as funções que exerce ou 
exerceu, com indicação dos respetivos períodos de duração e atividades 
relevantes, assim como, a formação profissional detida (com indicação 
das entidades promotoras, duração e datas), a avaliação do desempenho 
obtida e quaisquer outros elementos que considere passíveis de influírem 
na apreciação do respetivo mérito;

11.3 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

12 — Métodos de seleção: De acordo com a faculdade prevista no n.º 6 
do artigo 36.º LTFP e do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/04, será utilizado apenas 
um método de seleção obrigatório: Avaliação Curricular (AC). Nos 
termos do n.º 4 do citado artigo 36.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º 
da citada portaria, constitui ainda método de seleção complementar a 
Entrevista Profissional de Seleção.

Os métodos de seleção a utilizar no presente procedimento, serão 
os seguintes:

a) Avaliação Curricular (AC);
b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS).

12.1 — Avaliação Curricular (AC) — visa analisar a qualidade dos 
candidatos designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada. Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior 
relevância para os postos de trabalho a ocupar e que são os seguintes: 
a) Habilitação académica, ou, nível de qualificação certificado pelas 
entidades competentes; Formação Profissional (FP), considerando -se 
as áreas de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com 
as exigências e as competências necessárias ao exercício da função; 
Experiência Profissional (EP), incidência sobre idênticas atividades 
inerentes ao posto de trabalho e ao grau de complexidade das mesmas; e 
experiencia na condução de veículos pesados de mercadorias (ECPM).

A avaliação curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
classificação obtida através da média aritmética das classificações dos 
elementos a avaliar, segundo a seguinte fórmula:

AC = (HA x 25 %) + (FP x 30 %) + (EP x 40 %) + (ECPM x 5 %)

12.2 — Entrevista Profissional de Seleção — Classificável de 0 a 
20 valores, visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência 
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profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação 
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal, é avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, 
Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, classificados respetivamente, 
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

13 — A ordenação final dos candidatos que completem o processo 
resultará da média aritmética ponderada das classificações quantitativas 
dos métodos de seleção que será expressa na escala de 0 a 20 valores e 
efetuada através da seguinte fórmula, nos termos do n.º 1 do artigo 34.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01:

CF = (60 % AC) + (40 % EPS)

em que:
CF = Classificação final;
AC = Avaliação Curricular;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

14 — Nos termos do n.º 12 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22/01, na sua atual redação, cada um dos métodos de seleção é 
eliminatório.

15 — É excluído do procedimento o candidato que obtiver uma va-
loração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo 
aplicado o método ou fase seguintes, nos termos do n.º 13 do artigo 18.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22/01, na sua atual redação, bem como 
o candidato que não compareça à realização de qualquer método de 
seleção.

16 — Direito à informação — nos termos da alínea t) do n.º 3 do 
artigo 19.º e do n.º 2 do artigo 23.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22/01, 
na sua atual redação, os candidatos têm acesso, quando solicitado, às atas 
do júri onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação 
de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e 
o sistema de valoração final do método.

17 — Composição do júri:
Presidente: Elisabete Roque, Técnica Superior responsável pelo Ga-

binete Técnico Florestal Intermunicipal da CIMAA;
1.º Vogal efetivo: Carlos Lourenço, Técnico Superior — Líder de 

Brigada de sapadores Florestais da CIMAA (substituirá o Presidente 
do Júri, nas suas faltas e impedimentos).

2.º Vogal efetivo: Ivone Silva, Técnica Superior de Recursos Humanos 
da CIMAA;

1.º Vogal suplente: Duarte Ferreira, Técnico Superior de Recursos 
Humanos do Município de Gavião, Ana Garrido, Técnica Superior do 
Planeamento Regional da CIMAA;

18 — Exclusão E notificação de candidatos: de acordo com o pre-
ceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/04, os candidatos ex-
cluídos serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), 
b), c) ou d) do n.º 3, do artigo 30.º da mesma Portaria, para a realização 
da audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. Para realização dos métodos de seleção, nos termos 
previstos no artigo 32.º, e por uma das formas previstas nas alíneas a), 
b), c) ou d) do n.º 3, do artigo 30.º, da portaria referida.

19 — Em situações de igualdade de valoração, serão observados 
os critérios de ordenação preferencial estipulados no artigo 35.º, da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6/04.

20 — A homologação da lista unitária de classificação final, relativa 
ao presente procedimento, será publicada na 2.ª série do Diário da 
República, afixada em local público das instalações de funcionamento 
da CIMAA e disponibilizada na sua página eletrónica.

21 — Em cumprimento da alínea h), do artigo 9.º, da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

22 — De acordo com o artigo 3.º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3/02, os candidatos com deficiência tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal, 
desde que devidamente comprovada.

23 — O concurso é válido para o preenchimento do posto de trabalho 
a concurso, e para os efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/04.

24 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/04, o presente 
aviso, será publicitado na Bolsa de Emprego Público em www.bep.gov.pt, 
no 1.º dia útil seguinte à data da publicação do presente aviso no Diário 

da República, na página eletrónica da CIMAA em www.cimaa.pt/areas-
-de -intervencao/recursos -humanos -e -apoio -juridico, e num jornal de 
expansão nacional, por extrato, no prazo máximo de 3 dias.

13 de fevereiro de 2019. — O Presidente do Conselho Intermunicipal, 
Eng. Ricardo Pinheiro.

312116355 

 MUNICÍPIO DE ABRANTES

Aviso n.º 4876/2019

Procedimento concursal externo de ingresso para recrutamento, 
de um estagiário para o posto de trabalho para a carreira de 
especialista de Informática, categoria de especialista de informática 
do grau 1, nível 2.
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do Artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria 145 -A/2011, 
de 06/04, torna -se pública a Lista Unitária de Ordenação Final do Pro-
cedimento acima referenciado, aberto pelo aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 190, de 02/10/2018, a qual foi homologada 
por meu despacho datado de 07/02/2019.

Candidatos aprovados
Cláudio Branco de Vasconcelos — 13,93 valores

Em diferentes fases do procedimento, foram excluídas as candidatas 
abaixo, pelas razões que se descriminam:

Bruno Filipe Nunes Farinha do Nascimento e Melo c)
Dulcínio Filipe Silva Oliveira a)
Filipe Agostinho Pereira Lopes a)
Filipe Gonçalves António c)
João Carlos do Carmo Alves Dias c)
Marco Sérgio Rodrigues c)
Miguel Nuno da Silva Costa Lopes c)
Nuno Miguel Gomes de Sousa d)
Osvaldo Neves Trigueiro b)
Ricardo Manuel dos Santos Josué c)

Motivos da exclusão:
a) Não apresenta o formulário de candidatura obrigatório, conforme 

ponto 9.2 do aviso.
b) Não possui grau académico necessário, conforme ponto 8.1 do 

aviso.
c) Por terem obtido classificação inferior a 9,5 valores na prova escrita 

de conhecimentos;
d) Por não terem comparecido à prova escrita de conhecimentos;
7/02/2019. — O Vereador, Manuel Jorge Séneca da Luz Valamatos 

dos Reis.
312113528 

 MUNICÍPIO DE ALENQUER

Edital n.º 395/2019
Pedro Miguel Ferreira Folgado, Presidente da Câmara Municipal de 

Alenquer, no uso da competência que lhe é atribuída pela alínea t) do 
n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, torna público, que a Assembleia Municipal, na sua 
sessão de 23 de novembro de 2018, sob proposta da Câmara Municipal 
aprovada na sua reunião ordinária realizada no dia 1 de outubro de 
2018, procedeu à aprovação da “Postura de Trânsito e Estacionamento 
de Veículos para as localidades de Ota, Arroteias, Paços e Aldeia”, 
que a seguir se publica, e cuja versão integral, se encontra disponível, 
para consulta, no edifício do município e no sítio eletrónico da CMA 
(www.cm -alenquer.pt).

Mais torna público, que a citada alteração entrará em vigor 15 dias 
após a sua publicação do presente Edital na 2.ª série do Diário da Re-
pública.

Para constar, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão 
ser afixados nos lugares públicos de estilo, publicado no Diário da Repú-
blica e será objeto de divulgação na página eletrónica do Município.

E eu, (Ana Isabel da Cruz Brázia), Diretora do Departamento Admi-
nistrativo e Financeiro, o subscrevo.

7 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Pedro Miguel Fer-
reira Folgado, Dr.


