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Edital n.º 475/2018

MUNICÍPIO DE MOURA

Pronúncia

Aviso n.º 6240/2018

Torna-se público que, em cumprimento do disposto do n.º 3, do artigo 27.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, (RJUE), decorrerá um período de pronúncia, com a duração de 15 dias e início 8 dias
após a data de publicação do presente edital no Diário da República,
relativamente ao pedido registado na Câmara Municipal da Maia sob
o n.º 3124/17, em 21 de agosto e em nome de Eduarda Lígia de Jesus
Moura, a incidir no lote n.º 12, de que é proprietária e integrante do
loteamento titulado pelo alvará n.º 9/91, localizado na Rua Vilar de
Cima n.º 220, na freguesia de Nogueira e Silva Escura, concelho da
Maia, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial da Maia, sob o
n.º 927/19990401.
Para os devidos efeitos, o projeto da operação de alteração do loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos serviços
municipais, estará à disposição para quem o pretenda consultar, no
Gabinete Municipal de Atendimento.
Os interessados proprietários dos demais lotes do referido loteamento
devem presentar as suas reclamações, observações ou sugestões, por
escrito, no Gabinete Municipal de Atendimento ou nos Serviços de
Correspondência, desta Câmara.

Prorrogação do Regime de Substituição
Para os devidos e legais efeitos se torna público, que por meu despacho de 24 de abril de 2018, proferido no exercício das competências
que me são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei
n.º 75/2013, de 18/9, foi prorrogado o regime de substituição, dos
Chefes das Divisões abaixo mencionadas, em face de se encontrarem
em curso os respetivos procedimentos concursais, tendente às nomeações de novos titulares.

Aviso n.º 6238/2018

Chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, Ana Helena Condeça
Sampaio, com produção de efeitos a contar do dia 01/04/2018, com
fundamento no artigo 156.º/2, alínea a) do Novo Código do Procedimento Administrativo;
Chefe da Divisão de Planeamento, Gestão Urbanística, Investimento e
Turismo, Maria José Lufinha Andrade da Silva, com produção de efeitos
a contar do dia 01/04/2018, com fundamento no artigo 156.º/2, alínea a)
do Novo Código do Procedimento Administrativo;
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos,
Joaquim José Lopes Cadeirinhas, com produção de efeitos a contar do
dia 24/04/2018;
Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Património, Maria de Jesus
Pataca Mendes Raimundo, com produção de efeitos a contar do dia
24/04/2018;
Chefe da Divisão de Educação, Habitação e Desenvolvimento Social,
Sandra Marina Pereira de Figueiredo, com produção de efeitos a contar
do dia 24/04/2018;
Chefe da Divisão de Cultura, Património e Desporto, Francisco José
Mendes Semião, com produção de efeitos a contar do dia 24/04/2018.

Homologação e afixação da lista de ordenação final
de procedimentos concursais
no âmbito da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro

Mais se torna público que a referida prorrogação foi efetuada ao abrigo
do n.º 3 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação
dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à Administração
Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

27 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng. António Domingos da Silva Tiago.
311311141

MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

Nos termos e para os 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, torna-se
público que, por meus despachos de 26 de abril de 2018, foram homologadas as listas unitárias de ordenação final de candidatos, relativas
aos seguintes procedimentos concursais no âmbito da Lei n.º 112/2017,
de 29 de dezembro:
Preenchimento de 1 posto de trabalho, na carreira e categoria de
Técnico Superior (área de Psicologia), oferta publicitada na Bolsa de
Emprego Público código OE201802/0482;
Preenchimento de 1 posto de trabalho, na carreira e categoria de
Técnico Superior (área de Engenharia do Ambiente), oferta publicitada
na Bolsa de Emprego Público código OE201802/0497;
Preenchimento de 5 postos de trabalho, na carreira e categoria de
Assistente Operacional, oferta publicitada na Bolsa de Emprego Público
código OE201802/0476.
As referidas listas encontram-se afixadas em local visível e público
no Edifício dos Paços do Concelho do Município de Mondim de Basto e
disponíveis na página eletrónica em http://municipio.mondimdebasto.pt/
na área de procedimentos concursais.
27 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Humberto
da Costa Cerqueira.
311312049

MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO
Aviso n.º 6239/2018
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que em 01.04.2018 cessou a relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado com este
Município, por lhe ter sido reconhecido o direito à aposentação, o
trabalhador José da Silva Sousa, integrado na carreira/categoria de
Assistente Operacional, posicionado na 1.ª posição remuneratória
da TRU em vigor.
20 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Emílio
Augusto Ferreira Torrão, Dr.
311297835

26 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro
Azedo.
311310364

MUNICÍPIO DA NAZARÉ
Aviso n.º 6241/2018
Torna-se público que a Câmara Municipal da Nazaré deliberou, na
sua reunião de 26 de fevereiro de 2018, submeter a período de consulta
pública, pelo prazo de 30 dias úteis, o Projeto de Regulamento Municipal das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, nos termos do
estatuído no artigo 101.º do Novo Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
O prazo da consulta pública é contado da data da publicação do
respetivo Aviso na 2.ª série do Diário da República.
O texto está disponível para ser consultado na Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal, durante as horas normais de
expediente (das 09.00H às 12.30 e das 14.00H às 16.00H), e no Portal
do Município, em www.cm-nazare.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 presente procedimento, conforme
disposto no n.º 2 do citado artigo 101.º do Novo Código do Procedimento Administrativo, endereçados ao Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, para a morada: Av. Vieira Guimarães, n.º 54, 2450-112
Nazaré, entregues no Gabinete de Relações Públicas da autarquia, na
mesma morada, através do fax 262 550 019 ou ainda através do e-mail
geral@cm-nazare.pt.
27 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal da Nazaré,
Walter Manuel Cavaleiro Chicharro.
311307716

MUNICÍPIO DE OURIQUE
Aviso n.º 6242/2018
Marcelo David Coelho Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal
de Ourique, torna público que sob proposta da Câmara Municipal
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de 12 de abril de 2018, a Assembleia Municipal de Ourique aprovou por unanimidade, em sessão realizada a 16 de abril de 2018, o
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), que enquadra a Operação de Reabilitação Urbana Sistemática (ORU) da Vila
de Ourique, conforme o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana
(RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro,
na sua redação atual.
Mais se informa, que nos termos do n.º 5 do artigo 17.º do RJRU, os
elementos que integram a ORU Sistemática da Vila de Ourique podem
ser consultados no GADE, sito na Avenida 25 de Abril, em Ourique,
todos os dias úteis das 9h às 12h30 m e das 14h às 17h30 m e na página
da Câmara Municipal de Ourique.

na sua reunião pública de 22/03/2018, deliberou, por unanimidade,
concordar com a informação n.º 2997/DUP/PC, de 05/03/2018, e
proceder nos termos das alíneas a), b), c) d) e e) das respetivas
conclusões.

20 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Ourique,
Marcelo David Coelho Guerreiro.
311305918

Aviso n.º 6244/2018

MUNICÍPIO DE OVAR
Aviso n.º 6243/2018
2.ª Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Envolvente
ao Núcleo Escolar a Norte de Ovar
Salvador Malheiro Ferreira da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Ovar, torna público, nos termos do disposto do n.º 1 do
artigo 76.º, conjugado com o artigo 118.º do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial, publicado pelo Decreto-Lei
n.º 80/2015 de 14 de maio, que a Câmara Municipal de Ovar, na
sua reunião pública realizada a 22 de março de 2018, deliberou,
por unanimidade, desencadear o início do procedimento referente à
2.ª alteração ao Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao Núcleo
Escolar a Norte de Ovar, prevendo-se para a sua elaboração o prazo
de 6 meses.
Foi igualmente deliberado não sujeitar a elaboração da citada alteração
a Avaliação Ambiental Estratégica, nos termos do disposto nos n.os 1 e
2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, conjugado
com Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 58/2011, de 4 de maio.
Esta alteração incidirá exclusivamente na alteração dos usos a propor
para as Parcelas D102 e D107, ou seja, essencialmente de equipamentos para habitação, comercio e serviços, no sentido de adequação das
propostas à procura local.
Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 88.º do Decreto -Lei
n.º 80/2015 de 14 de maio, decorrerá um período de participação
pública pelo prazo de 15 dias úteis, contados a partir do quinto dia
da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
durante o qual, qualquer interessado poderá formular sugestões
ou apresentar informações, sobre quaisquer questões que possam
ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração.
As sugestões ou informações deverão ser apresentadas por escrito
e dirigidas ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, com
referência expressa do assunto, em documento identificado com
nome e morada, através do seguinte endereço: Praça da República
3880-141 Ovar ou através de correio eletrónico: gapresidencia@
cm-ovar.pt.
Mais se informa que os Termos de Referência e Oportunidade da
proposta de Alteração, bem como a justificação para a não sujeição do
plano a Avaliação Ambiental Estratégica, encontram-se disponíveis para
consulta na Divisão de Urbanismo e Planeamento e no site institucional
do município em www.cm-ovar.pt.
27 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Ovar,
Salvador Malheiro Ferreira da Silva.
Deliberação
Salvador Malheiro Ferreira da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Ovar, torna público que a Câmara Municipal de Ovar,
Referência

G

Nome

27 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Ovar,
Salvador Malheiro Ferreira da Silva.
611264592

MUNICÍPIO DE PAREDES
Nos termos do n.º 9 e n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro, conciliado
com o n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto e por meu
despacho, no âmbito do procedimento concursal para recrutamento de
seleção de cargo de direção intermédio de 3.º grau foi nomeado, em
comissão de serviço, para o exercício do cargo de direção intermédio
de 3.º grau, para a unidade de proteção florestal, pelo período de 3 anos,
com efeitos ao dia 24 de abril de 2018, António Miguel Monteiro Branco
da Costa Rodrigues, Eng., por possuir um perfil que se ajusta às exigências do cargo e prossecução das atribuições e objetivos do serviço,
demonstrando possuir a competência técnica e aptidão necessária para
o exercício do cargo, apresentando uma adequada visão de gestão assim
como boa capacidade de comunicação. Atento o domínio das atribuições do Município e possuindo igualmente experiência profissional de
qualidade, na área pretendida.
Nota relativa ao currículo académico
e profissional do nomeado
Nome: António Miguel Monteiro Branco da Costa Rodrigues
Data de Nascimento: 11 de dezembro de 1971
Formação Académica:
2003 — Licenciatura em Engenharia Florestal, na Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro;
Atividades Profissionais:
De 1 de março de 2006 a 31 de julho de 2007, Técnico de 2.ª Classe
na área de Engenharia Florestal, no Município de Paredes;
De 1 de agosto de 2007 a 11 de outubro de 2017 Técnico Superior
em Engenharia Florestal, no Município de Paredes;
De 12 de outubro de 2017 a 23 de abril de 2018, Dirigente Intermédio
de 3.º Grau na Unidade de Proteção Florestal em regime de substituição
na Câmara Municipal de Paredes;
24 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Alexandre
Almeida, Dr.
311305594

MUNICÍPIO DE POMBAL
Aviso n.º 6245/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada em anexo
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi homologada, por despacho
do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Pombal, Pedro Murtinho — Eng., de 19 de abril de 2018, a ata da proposta de avaliação
final do período experimental, pelo respetivo júri, relativamente à
trabalhadora abaixo indicada, no âmbito dos procedimentos concursais comuns abertos para ocupação de vários postos de trabalho
para a carreira/categoria de Assistente Operacional, previstos e não
ocupados no Mapa de Pessoal deste Município, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
em várias áreas de trabalho, publicitados no aviso n.º 4902/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 13 de abril:
Categoria

Ana Rita Lopes Ramos . . . . . . . . . . . . Assistente operacional — Área de Auxiliar de Ação Educativa . . .

Classificação obtida
Conclusão
do período
com sucesso
experimental

16,81 valores

Sim.

