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 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Despacho n.º 5171/2016
Tendo presente a autorização conferida por deliberação do Conselho 

de Administração da Parque Escolar, E. P. E., de 11 de março de 2016, 
subdelego na Eng.ª Susana Dias, os poderes que me foram delegados 
para outorgar o 2.º aditamento ao 15.º adicional ao Contrato 2285/CA/C, 
celebrado em 27 de janeiro de 2011, bem como para proceder ao seu 

envio ao Tribunal de Contas, nos termos e prazos previstos na Lei de 
Organização e Processo do Tribunal de Contas.

O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua aprovação, 
ratificando -se todos os atos praticados no âmbito dos poderes delegados, 
desde a presente data até à data da respetiva publicação no Diário da 
República.

21 de março de 2016. — O Diretor -Geral da Manutenção da Parque 
Escolar, Luís José Borges Martins.

309456543 

PARTE H

 ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Aviso (extrato) n.º 4966/2016
Para os devidos efeitos, torna -se público que por meu Despacho 

n.º 09/PSM/2016, determinei a anulação do procedimento concursal 
para seleção e provimento do cargo de Diretor da Direção de Serviços 
Metropolitanos, aberto pelo Aviso n.º 4746/2015, publicado no Diário 
da República, 2.ª série — n.º 84, de 30 de abril de 2015, na Bolsa de 
Emprego Público com o Código da Oferta OE201505/0010, e no Diário 
de Notícias de 5 de maio de 2015, na sequência da entrada em vigor do 
novo Regulamento dos Serviços Metropolitanos da Área Metropolitana 
de Lisboa, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 10, de 15 de 
janeiro de 2016, e da consequente extinção da unidade orgânica Direção 
de Serviços Metropolitanos.

29 de fevereiro de 2016. — O Primeiro -Secretário da Comissão Exe-
cutiva Metropolitana de Lisboa, Demétrio Carlos Alves.

309483679 

 Aviso (extrato) n.º 4967/2016
Por meu Despacho n.º 20/PSM/2016, nos termos do disposto nos 

artigos 92.º, 93.º e 97.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi 
autorizado o regime de mobilidade interna na modalidade de mobilidade 
intercarreiras, com efeitos a 08 de fevereiro de 2016, da assistente téc-
nica, Alexandra Maria Gonçalves Cardoso Espírito Santo, para exercer 
funções correspondentes às da carreira de técnico superior, no mapa de 
pessoal da Área Metropolitana de Lisboa.

Nos termos do n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 
dezembro, durante o período em que se encontra em mobilidade, a 
trabalhadora é remunerada pela 1.ª posição remuneratória e nível re-
muneratório 11 da carreira/categoria de técnico superior, a que corres-
ponde o vencimento de 995,51€, da tabela única, constante da Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

14 de março de 2016. — O Primeiro -Secretário da Comissão Execu-
tiva Metropolitana de Lisboa, Demétrio Carlos Alves.

309481467 

 Aviso (extrato) n.º 4968/2016
Para os devidos efeitos torna -se público, que nos termos dos n.os 5 

e 6, do artigo 281.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, por 
meu Despacho n.º 29/PSM/2016, foi autorizado o regresso antecipado, 
com efeitos a 01 de março de 2016, do assistente técnico Pedro Miguel 
Prudêncio Dias, em situação de licença sem remuneração desde 6 de 
janeiro de 2015.

14 de março de 2016. — O Primeiro -Secretário da Comissão Execu-
tiva Metropolitana de Lisboa, Demétrio Carlos Alves.

309481394 

 MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

Aviso n.º 4969/2016

Procedimento concursal comum na modalidade de regime de con-
trato de trabalho por tempo indeterminado, para a ocupação 
de sete postos de trabalho na carreira e categoria de assistente 
operacional, para o desempenho de funções em três setores da 
Divisão de Obras Municipais, do Município de Alcácer do Sal.

1 — Nos termos do disposto no artigo 19.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, do artigo 33.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e dos 
artigos 48.º, 62.º e 64.º, da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, e 
após deliberação favorável, por unanimidade em reunião de Câmara de 
11 de fevereiro, e por maioria em reunião de Assembleia Municipal de 
26 de fevereiro de 2016, torna -se pública a abertura de procedimentos 
concursais, para constituição de relação jurídica de emprego público, 
na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para o 
preenchimento dos seguintes postos de trabalho, previstos no mapa de 
pessoal e no orçamento do Município para o ano de 2016:

Referência 1 — Um posto de trabalho para a carreira e categoria de 
assistente operacional, (motorista), para o desempenho de funções no 
setor de máquinas e viaturas municipais, da Divisão de Obras Municipais 
e Serviços Urbanos;

Referência 2 — Quatro postos de trabalho na carreira e categoria de 
assistente operacional (jardineiro), para o desempenho de funções no 
setor de espaços públicos, da Divisão de Obras Municipais e Serviços 
Urbanos;

Referência 3 — Dois postos de trabalho na carreira e categoria de 
assistente operacional (canalizador), para o desempenho de funções no 
setor de águas e esgotos, da Divisão de Obras Municipais e Serviços 
Urbanos.

2 — Neste procedimento é cumprido o disposto no artigo 30.º, da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), e nos artigos 48.º, 62.º e 64.º, 
da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro.

3 — Caraterização dos postos de trabalho: As constantes no anexo 
à LTFP, referido no n.º 1, alínea a), do artigo 86.º, competindo -lhe, de 
acordo com o mapa de pessoal do Município:

Referência 1 — Condução de transportes coletivos, viaturas pesadas, 
ligeiras, tratores, máquinas e veículos especiais. Assegura o bom estado 
de funcionamento e a manutenção das viaturas. Garante a segurança 
dos passageiros e bens transportados. Comunica superiormente todas 
as anomalias detetadas. Executar outras tarefas de apoio.

Referência 2 — Cultivar flores, árvores e outras plantas, sendo res-
ponsável por todas as operações inerentes à sua conservação. Proceder 


