34574

Diário da República, 2.ª série — N.º 248 — 26 de dezembro de 2018

classificado em primeiro lugar, Pedro Daniel Cordeiro Perpétuo, com
efeitos a 3 de dezembro de 2018, iniciando-se também nesta data o
respetivo período experimental de 30 dias.
Para efeitos do estipulado no artigo 46.º da LGTFP, conjugado com o
n.º 3 do artigo 45.º do mesmo diploma legal, o júri de acompanhamento
e avaliação do período experimental é substituído pelo respetivo superior
hierárquico imediato.
3 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de
Pombal, Diogo Alves Mateus, Dr.
311899139

MUNICÍPIO DE PORTEL

na 1.ª posição remuneratória da categoria de Assistente Técnico, nível 5
da tabela remuneratória única;
Mariana Filipa Félix Chaurilha, consolidação da mobilidade intercarreiras na carreira e categoria de Assistente Técnico, posicionada na
1.ª posição remuneratória da categoria de Assistente Técnico, nível 5
da tabela remuneratória única;
Pedro Miguel Caeiro Oliveira, consolidação da mobilidade intercarreiras na carreira e categoria de Assistente Técnico, posicionado na
1.ª posição remuneratória da categoria de Assistente Técnico, nível 5
da tabela remuneratória única;
Sara Isabel Rebocho Grilo, consolidação da mobilidade intercarreiras
na carreira e categoria de Assistente Técnico, posicionada na 1.ª posição
remuneratória da categoria de Assistente Técnico, nível 5 da tabela
remuneratória única;
30 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Clemente Grilo.
311899203

Aviso n.º 19319/2018
Consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, reunidas as condições
previstas no artigo 99.º-A do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
a Câmara Municipal de Portel, por deliberação tomada em reunião
camarária de 14 de novembro de 2018, sob proposta da Presidente de
Câmara, deliberou consolidar definitivamente as mobilidades intercarreiras, com efeitos à data de 01 de dezembro de 2018, dos seguintes
trabalhadores:
José Manuel Esturra Piteira, consolidação da mobilidade intercarreiras
na carreira e categoria de Assistente Técnico, posicionado na 1.ª posição
remuneratória da categoria de Assistente Técnico, nível 5 da tabela
remuneratória única;
Lúcia da Conceição Serrano Farinha, consolidação da mobilidade
intercarreiras na carreira e categoria de Assistente Técnico, posicionada
Nome

Paulo Jorge Miranda Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suzana Cláudia Carneiro Hermenegildo . . . . . . . .
Pedro Miguel Dourado Garrido . . . . . . . . . . . . . . .
Rui Jorge Rodrigues Ribeiro . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Leonor Rodrigues Costa Braga . . . . . . . . . .

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM
Aviso (extrato) n.º 19320/2018
Consolidação Definitiva da Mobilidade entre Órgãos
na Mesma Carreira e Categoria
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, e por despacho do
Sr. Presidente da Câmara, foram autorizadas, nos termos do artigo 99.º
da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com a anuência
dos respetivos serviços de origem, as consolidações definitivas das mobilidades entre órgãos na mesma carreira e categoria, dos trabalhadores
que passaram a integrar o mapa de pessoal deste Município:

Carreira/categoria

Serviço de origem

Produção
de efeitos

Polícia Municipal 1.ª classe . . . . . . .
Técnico Superior . . . . . . . . . . . . . . .
Polícia Municipal 2.ª classe . . . . . . .
Polícia Municipal 1.ª classe . . . . . . .
Assistente Técnica . . . . . . . . . . . . . .

Município de Vila do Conde . . . . . .
Município de Barcelos . . . . . . . . . . .
Município de Vila Nova de Gaia . . .
Município de Vila do Conde . . . . . .
Município de Braga . . . . . . . . . . . . .

01/06/2018
01/07/2018
04/07/2018
01/09/2018
01/10/2018

11 de dezembro de 2018. — O Vice-Presidente da Câmara, Luís Diamantino Carvalho Batista.

MUNICÍPIO DE SÁTÃO
Aviso n.º 19321/2018
Exoneração
Torna-se público que o Presidente da Câmara por despacho proferido
no dia 30 de agosto de 2018, deferiu o pedido de exoneração relativo
à trabalhadora ao serviço desta Câmara, Carla Sandra de Almeida Pina
Inácio, assistente técnica, com efeitos a 01 de novembro do ano corrente.
7 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Paulo Manuel
Lopes dos Santos.
311897908

311903682

de trabalho de Assistente Operacional, área de atividade Motorista de
Pesados, foi homologada pela Presidente da Câmara Municipal de Silves
em seis de dezembro de dois mil e dezoito, encontrando-se afixada no
placard da Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Silves
e disponibilizada no site do Município (www.cm-silves.pt).
7 de dezembro de 2018. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
311900547

MUNICÍPIO DE TAVIRA
Aviso n.º 19323/2018

Aviso n.º 19322/2018

Alteração ao Plano Diretor Municipal de Tavira e à delimitação
da Reserva Ecológica Nacional concelhia decorrente do Regime
Excecional de Regularização das Atividades Económicas — Prorrogação de prazo de elaboração e Discussão Pública.

Nos termos e para os efeitos, conjugados, do n.º 1 do artigo 10.º da
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro e do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro de 2009, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, a lista unitária de ordenação final
do procedimento concursal de carácter urgente, aberto nos termos do
artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29/12, para 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 para um posto

João Pedro da Conceição Rodrigues, Vereador do Urbanismo, Inovação e Empreendedorismo, torna público, nos termos e para os efeitos do
disposto nos artigos 6.º, 89.º e 191.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14
de maio, que a Câmara Municipal de Tavira, em reunião ordinária de
27 de novembro de 2018, deliberou aprovar o Projeto de alteração ao
Plano Diretor Municipal de Tavira e à delimitação da Reserva Ecológica
Nacional concelhia, prorrogar o prazo para a elaboração da alteração
em apreço por mais 10 meses (contados da data do fim do prazo anteriormente estabelecido) e proceder à abertura do respetivo período
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de discussão pública nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro.
Após 5 dias contados a partir da data da publicação do presente Aviso
no Diário da República, os cidadãos interessados dispõem do prazo de
15 dias úteis para formulação das suas reclamações, observações ou
sugestões e informações, bem como pedidos de esclarecimento, sobre
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo
procedimento de alteração. O processo poderá ser consultado no sítio
eletrónico do Município (www.cm-tavira.pt) ou nas instalações da Divisão de Planeamento, Turismo, Inovação e Empreendedorismo, todos
os dias úteis, das 9h às 12:30h e das 13:30h às 17h. Os interessados,
devidamente identificados, poderão apresentar as eventuais reclamações,
observações ou sugestões e informações, bem como pedidos de esclarecimento dentro do período atrás referido, por escrito e em impresso
próprio disponibilizado pelos serviços, dirigidas ao Senhor Presidente
da Câmara Municipal, para Câmara Municipal de Tavira, Praça da
República, 8800-951 Tavira ou para camara@cm-tavira.pt.
Para constar e para os demais efeitos se publica o presente Aviso na
2.ª série do Diário da República, e outros de igual teor vão ser afixados nos locais de costume e divulgados através do sítio eletrónico do
Município de Tavira e da comunicação social.
4 de dezembro de 2018. — O Vereador do Urbanismo, Inovação e
Empreendedorismo, João Pedro da Conceição Rodrigues.
Deliberação
A Câmara Municipal de Tavira deliberou, por unanimidade, em 27
de novembro de 2018:
1 — Aprovar o Projeto de alteração ao Plano Diretor Municipal de
Tavira e à delimitação da Reserva Ecológica Nacional concelhia.
2 — Prorrogar o prazo para a elaboração da alteração em apreço, por
mais 10 (dez) meses, contados da data do fim do prazo anteriormente
estabelecido, nos termos do disposto no artigo 76.º do RJIGT.
3 — Proceder à abertura do período de discussão pública do projeto de
alteração em apreço, para cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 12.º
do RERAE, estipulando um prazo de 15 dias para o efeito.
4 — Proceder à publicação da deliberação no Diário da República e à
sua divulgação através da comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e no sítio da Internet deste Município, conforme
disposto no n.º 1 do artigo 76.º e no n.º 1 do artigo 89.º, ambos do RJIGT.
5 — Que após o decurso do período de discussão pública se ponderem as eventuais reclamações, observações, sugestões ou pedidos de
esclarecimento apresentados e se divulguem os respetivos resultados,
em cumprimento ao disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 6.º e dos
n.os 3.º, 4.º, 5.º e 6.º do artigo 89.º, ambos do RJIGT.
6 — Dar conhecimento da deliberação que recair sobre a presente
proposta à CCDR Algarve, à DRAP Algarve e à requerente do processo
n.º 224/2015 (Maria José Pereira Gonçalves).
28 de novembro de 2018. — O Vereador do Urbanismo, Inovação e
Empreendedorismo, João Pedro da Conceição Rodrigues.
611892456

MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO
Aviso n.º 19324/2018
Para os devidos efeitos e em cumprimento no disposto na alínea b) e
n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público
que, na sequência do procedimento concursal comum para Contratação a termo resolutivo certo de um Técnico Superior para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico
Superior — Administração Pública, aberto por aviso n.º 1872/2018
(Referência A) publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 29, de
09 de fevereiro de 2018 e depois de contratado o primeiro candidato da
lista classificativa, foi constituída uma reserva de recrutamento interna
nos termos do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro com
a redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 06 de abril, pelo que foi
celebrado contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo com a candidata da referida reserva de recrutamento, Márcia Isabel
Gonçalves Barroso, categoria de Técnica Superior, carreira de Técnica
Superior, sendo-lhe atribuída a remuneração correspondente à 2.ª posição
remuneratória da carreira de Técnica Superior, nível remuneratório 15,
da Tabela Remuneratória Única, pelo montante pecuniário de 1 201,48€
(mil duzentos e um euros e quarenta oito cêntimos), com efeitos a 01
de dezembro de 2018.
O júri de acompanhamento do período experimental tem a seguinte
composição:
Presidente: Dr. Afonso Barroso (Vereador);

Vogais Efetivos: Dr.ª Susana Francisco (Dirigente Intermédio de
3.º Grau) e Dr.ª Sofia Ferreira (Técnica Superior).
Vogais Suplentes: Dr.ª Elsa Ribeiro (Vereadora) e Eng. Nuno Cota
(Chefe de Divisão).
6 de dezembro de 2018. — O Presidente de Câmara, Eng. António
Cardoso Barbosa.
311900774
Aviso n.º 19325/2018
Para os devidos efeitos e em cumprimento no disposto na alínea b) e
n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público
que, na sequência do procedimento concursal comum para Contratação por Tempo Indeterminado de dois Assistentes Operacionais para
o preenchimento de dois postos de trabalho da carreira e categoria de
Assistente Operacional, aberto por aviso n.º 7245/2016 publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º.109, de 07 de junho de 2016, e depois
de contratados os dois primeiros candidatos da lista classificativa, foi
constituída uma reserva de recrutamento interna nos termos do artigo 40.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro com a redação dada pela
Portaria n.º 145-A/2011 de 06 de abril, pelo que foi celebrado contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com os dois
candidatos da referida reserva de recrutamento:
O júri de acompanhamento do período experimental tem a seguinte
composição:
Eugénio Fernando Maia Rosas;
Domingos Augusto Ribeiro Pereira,
na categoria de Assistente Operacional, carreira de Assistente Operacional, sendo-lhe atribuída a remuneração correspondente à 1.ª posição
remuneratória da carreira Assistente Operacional, nível remuneratório 1,
da Tabela Remuneratória Única, pelo montante pecuniário de 580,00 €
(quinhentos e oitenta euros), com efeitos a 01 de setembro de 2018.
O júri de acompanhamento do período experimental tem a seguinte
composição:
Presidente: Dr. Afonso Barroso (Vereador);
Vogais Efetivos: Dr.a Susana Francisco (Dirigente Intermédio de
3.º Grau) e Eng. Nuno Cota (Chefe de Divisão);
Vogais Suplentes: Dr. Afonso Barroso (Vereador) e Eng. Manuel
Fernandes (Chefe de Divisão).
6 de dezembro de 2018. — O Presidente de Câmara, Eng. António
Cardoso Barbosa.
311901154
Aviso n.º 19326/2018
Para os devidos efeitos em cumprimento no disposto na alínea b) e
n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público
que, na sequência do procedimento concursal comum para Contratação por Tempo Indeterminado de dois Assistentes Operacionais para
o preenchimento de dois postos de trabalho da carreira e categoria de
Assistente Operacional — Auxiliar de Serviços Gerais, aberto pelo aviso
n.º 7245/2016 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 109, de
07 de junho de 2016, e depois de contratados os dois primeiros candidatos da lista classificativa, foi constituída uma reserva de recrutamento
interna nos termos do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro com a redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 06 de abril,
pelo que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado com os dois candidatos da referida reserva de
recrutamento:
O júri de acompanhamento do período experimental tem a seguinte
composição:
Paula Merciana Barroso Alves Freitas;
José Albino Rodrigues Lobo,
na categoria de Assistente Operacional, carreira de Assistente Operacional, sendo-lhe atribuída a remuneração correspondente à 1.ª posição
remuneratória da carreira Assistente Operacional, nível remuneratório 1,
da Tabela Remuneratória Única, pelo montante pecuniário de 580,00 €
(quinhentos e oitenta euros), com efeitos a 01 de setembro de 2018.
Presidente: Prof.ª Elsa Ribeiro (Vereadora);
Vogais Efetivos: Dr.ª Susana Francisco (Dirigente Intermédio de
3.º grau) e Margarida Rebelo (Assistente Operacional);
Vogais Suplentes: Dr. Afonso Barroso (Vereador) e Eng. Nuno Cota
(Chefe de Divisão).
6 de dezembro de 2018. — O Presidente de Câmara, Eng. António
Cardoso Barbosa.
311901057

