
Diário da República, 2.ª série — N.º 70 — 10 de abril de 2018  10067

CAPÍTULO VII
Disposições finais e transitórias

Artigo 27.º
Verificação do cumprimento das normas estabelecidas

1 — Compete ao pessoal dirigente, de chefia e/ou coordenação ou, na sua 
falta ou impedimento, quem os substitua, a verificação e controlo da assidui-
dade e pontualidade dos trabalhadores sob a sua dependência hierárquica.

2 — Compete ainda ao pessoal identificado no número anterior au-
torizar os trabalhadores hierarquicamente dependentes a ausentar -se do 
serviço durante o período de presença obrigatória.

Artigo 28.º
Casos omissos

1 — Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente 
Regulamento aplica -se o disposto na Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, no Código do Trabalho e Acordos Coletivos de Empregador 
Público vigentes.

2 — As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste Regula-
mento serão resolvidas por despacho fundamentado do Presidente da 
Câmara Municipal ou Vereador com delegação de competências nesta 
matéria.

Artigo 29.º
Revogação e remissão

Com a entrada em vigor do presente Regulamento é revogado o Re-
gulamento Interno sobre Horários de Trabalho da Câmara Municipal de 
Almodôvar, aprovado por Despacho n.º VI/P/2000, de 09 de junho, bem 
todos os Despachos e horários celebrados que o contrariem.

Artigo 30.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil do mês 
seguinte à sua publicação no Diário da República.

311239377 

 MUNICÍPIO DA AMADORA
Declaração de Retificação n.º 270/2018

Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida 
pelo Despacho n.º 38/P/2017, de 07/11, para os devidos efeitos, nos 
termos do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e por ter saído 
com inexatidão o aviso, publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 3, de 4 de janeiro de 2018, n.º 242/2018, de 4.01.2018, retifica -se que 
onde se lê «Para a carreira de Polícia Municipal: Paulo Jorge Franco Silva 
Almeida, Agente Municipal de 1.ª classe (com efeitos a 17.02.2017), 
com a remuneração mensal de 940,59 euros» deve ler -se «Para a car-
reira de Polícia Municipal: Paulo Jorge Franco Silva Almeida, Agente 
Municipal de 1.ª classe (com efeitos a 17.02.2017), com a remuneração 
mensal de 762,08 euros».

22 de fevereiro de 2018. — A Vereadora Responsável pela Área de 
Recursos Humanos, Rita Madeira.

311239539 

 Declaração de Retificação n.º 271/2018
Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida 

pelo Despacho n.º 38/P/2017, de 07/11, para os devidos efeitos, nos 
termos do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e por ter saído 
com inexatidão o aviso n.º 3329/2018, publicado no DR, 2.ª série, n.º 51, 
de 13 de março de 2018, onde se lê «homologada por meu despacho, 
datado de 7 de fevereiro de 2018» deve ler -se «homologada por meu 
despacho, datado de 9 de fevereiro de 2018».

13 de março de 2018. — A Vereadora Responsável pela Área de 
Recursos Humanos, Rita Madeira.

311238801 

 MUNICÍPIO DO CARTAXO

Aviso n.º 4736/2018

Renovação da comissão de serviço do Segundo Comandante
dos Bombeiros Municipais do Cartaxo

Para cumprimento do estipulado na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação vigente, torna -se público 
que, no uso da competência, prevista na a), n.º 2, do artigo 35.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, e ao abrigo do 
disposto no n.º 5, do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 de 
abril, foi determinado, por Despacho n.º 9/2018/PC -PMR, de 26 de 
fevereiro, renovar a comissão de serviço do segundo comandante dos 
bombeiros municipais, David Alexandre Amaral Lobato, com efeitos 
ao dia 14 de março de 2018 e pelo período de 5 anos.

30 de novembro de 2017. — O Vereador, Fernando Manuel da Silva 
Amorim.

311209488 

 Aviso n.º 4737/2018
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, torna -se pública a extinção do vínculo 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, dos seguintes trabalhadores do mapa 
de pessoal do município:

Manuel da Silva Duarte, carreira/categoria de assistente operacional, 
posição remuneratória entre 6.ª e 7.ª, nível remuneratório entre 6 e 7 
da tabela remuneratória única, remuneração de 762,08 euros, devido a 
caducidade por aposentação, com efeitos a 01 de março de 2018;

Vera Sofia Polainas Paulos, carreira/categoria de assistente operacio-
nal, 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 1 da tabela remune-
ratória única, remuneração de 580,00 euros, por ter concluído o período 
experimental com sucesso, em 28 de agosto de 2017, na Direção -Geral 
do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.

1 de março de 2018. — O Vereador, Fernando Manuel da Silva 
Amorim.

311208523 

 MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE

Aviso n.º 4738/2018
Paulo Martins de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Castro 

Daire, torna público, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-
-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei 
n.º 32/2012, de 14 de agosto, que a Assembleia Municipal de Castro 
Daire, em sessão ordinária realizada no dia 26 de fevereiro de 2018, 
deliberou, por maioria com uma abstenção, aprovar a delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana de Castro Daire, incluindo a Memória 
Descritiva e Justificativa, a Planta de Delimitação e o Quadro de Be-
nefícios Fiscais, sob proposta da Câmara Municipal deliberada no dia 
23 de junho de 2016.

Mais se informa que os elementos que acompanham o projeto de 
delimitação da área de reabilitação referidos no n.º 2 do artigo 13.º do 
RJRU poderão ser consultados no sítio da Internet da Câmara Municipal 
de Castro Daire (www.cm -castrodaire.pt).

22 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo 
Martins de Almeida.

311237627 

 Aviso n.º 4739/2018
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, aplicável 
por força do n.º 1, do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro, torna -se público que por meu despacho, exarado em 
22/03/2018, foram homologadas as listas unitárias de ordenação 
final dos candidatos aprovados nos procedimentos concursais de 
caráter urgente para a constituição de Relação Jurídica de Emprego 
Público em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 
por Tempo Indeterminado, no âmbito do Programa de Regularização 
Extraordinária dos Vínculos Precários (Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro), cujos avisos foram publicados na Bolsa de Emprego 
Público, designadamente:

OE201802/0356 — Referência A) — Dois postos de trabalho na 
carreira e categoria de Técnico Superior, área de Desporto, a afetar à 
Divisão dos Serviços Municipais Integrados;

OE201802/0354 — Referência B) — Um posto de trabalho na carreira 
e categoria de Técnico Superior, área de Auditoria, a afetar à Unidade 
dos Serviços Integrados da Presidência;

OE201802/0355 — Referência C) — Um posto de trabalho na carreira 
e categoria de Técnico Superior, área de Saúde, a afetar à Divisão dos 
Serviços Municipais Integrados;

OE201802/0353 — Referência D) — Um posto de trabalho na carreira 
e categoria de Enfermeiro, área profissional de Enfermagem, afetar à 


