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de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com esta au-
tarquia, precedido de procedimento concursal comum aberto pelo Aviso 
n.º 6675/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 12 
de junho, a trabalhadora Susana Maria Carreira Dias Pinto concluiu com 
sucesso o período experimental na carreira e categoria de técnica superior.

21 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Paulo Manuel Lopes dos Santos.

311855374 

 Aviso n.º 18228/2018

Conclusão do período experimental

Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e após 
homologação da avaliação final por meu despacho de 17 de novembro de 
2017, torna-se público que, na sequência da celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado com esta autarquia, precedido 
de procedimento concursal comum aberto por aviso n.º 1874/2017, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 17 de fevereiro, o trabalhador Luís 
Miguel Silva Santos concluiu com sucesso o período experimental na carreira 
e categoria de Assistente Operacional área de Eletricista.

21 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Paulo Manuel Lopes dos Santos.

311855585 

 Aviso n.º 18229/2018

Conclusão do período experimental
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 
após homologação da avaliação final por despacho, torna-se público que, 
na sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com esta autarquia, precedido de procedimento 
concursal comum aberto por aviso n.º 7969/2016, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 120, de 24 de junho, foram concluídos com 
sucesso os períodos experimentais dos seguintes trabalhadores:

Carreira/Categoria de Técnico Superior:
Luís Manuel Lírio Morais, por despacho datado de 18 de agosto 

de 2017 do Sr. Presidente da Câmara à data, Dr. Alexandre Manuel 
Mendonça Vaz.

Carreira/Categoria de Assistente Técnico:
Manuel António Pina Lopes, por despacho datado de 9 de junho 

de 2017 do Sr. Presidente da Câmara à data, Dr. Alexandre Manuel 
Mendonça Vaz.

Carreira/Categoria de Assistente Operacional:
Jorge Manuel dos Santos Amaral, por despacho datado de 9 de maio 

de 2017 do Sr. Presidente da Câmara à data, Dr. Alexandre Manuel 
Mendonça Vaz.

José Carlos Gomes Lopes, por despacho datado de 9 de junho de 
2017 do Sr. Presidente da Câmara à data, Dr. Alexandre Manuel Men-
donça Vaz.

José Albino de Frias, por despacho datado de 9 de junho de 2017 do 
Sr. Presidente da Câmara à data, Dr. Alexandre Manuel Mendonça Vaz.

Luís Fernando Pereira de Figueiredo, por despacho datado de 9 de 
junho de 2017 do Sr. Presidente da Câmara à data, Dr. Alexandre Manuel 
Mendonça Vaz.

23 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Paulo Manuel Lopes dos Santos.

311855422 

 MUNICÍPIO DE SERPA

Aviso n.º 18230/2018

Projeto de Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) 
da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Serpa

Período de discussão pública
Tomé Alexandre Martins Pires, Presidente da Câmara Municipal de 

Serpa, torna público no uso das competências que lhe são atribuídas 

pela alínea t) do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
a Câmara Municipal de Serpa, em sua reunião ordinária de 14 de no-
vembro de 2018 deliberou, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 17.º 
do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela da Lei 
n.º 32/2012, de 14 de março, conjugado com os n.os 1 e 2 do artigo 89.º 
do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, aprovar o projeto de PERU, 
pedir o parecer não vinculativo ao IHRU e proceder à discussão pública, 
pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis, com início 5 dias após a data da 
publicação deste Aviso no Diário da República.

As observações ou sugestões poderão ser apresentadas por escrito 
devidamente identificadas, presencialmente no Serviço de Atendimento 
Integrado, situado nos Paços do Concelho, em Serpa, entre as 9:00 horas 
e as 16:00 horas dos dias úteis, via CTT para Praça da República, s/n.º, 
7830 -389 Serpa, ou por e -mail para: culturapatrimonio@cm -serpa.pt.

O Projeto encontra -se à disposição, para consulta, no site da Câmara 
Municipal de Serpa, em: www.cm -serpa.pt, em “Urbanismo”, “Planos 
de Ordenamento do Território” e “ARU”.

26 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Serpa, Tomé Alexandre Martins Pires.

311854442 

 MUNICÍPIO DE TONDELA

Aviso n.º 18231/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.ª da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que na sequência do 
procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 6890/2018, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 98, de 22 de maio, referência a) foram 
celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, na categoria de Assistente Operacional para a área de Educação, 
com início no dia 8 de outubro, com as seguintes trabalhadoras: Eunice 
Maria Alves Dias, Maria Célia Fernandes Cruz Abrantes, Paula Cristina 
Gonçalves Almeida Carvalho, Maria Goreti Amaral Almeida, Vânia 
Marisa Ferreira Silva Monteiro e Cátia Sofia Varela Rodrigues, com a 
remuneração base de 580€, correspondente à 2.ª Posição Remuneratória, 
Nível 2. As trabalhadoras iniciaram nessa data período experimental com 
duração de 90 dias, tendo sido constituído o seguinte Júri de acompa-
nhamento do período experimental:

Raquel Maria Seabra Nunes — Chefe de Divisão, Catarina Maria 
Soares Bastos Pinto e Márcio Rafael Rodrigues Santos — Técnicos 
Superiores.

26 de novembro de 2018. — A Vereadora, Sofia Alexandra Fraga 
Simões Ferreira.

311854061 

 Aviso n.º 18232/2018
Torna -se público que o Procedimento Concursal comum para 1 posto 

de trabalho de Técnico Superior em Regime de Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas por tempo indeterminado na área de Engenharia 
Eletromecânica/Eletrotécnica, publicado na 2.ª série n.º 89 de 9 de maio 
de 2018, cessou nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 38 da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, por força da desistência do único 
candidato aprovado no referido procedimento concursal.

26 de novembro de 2018. — A Vereadora, Sofia Alexandra Fraga 
Ferreira Simões.

311854304 

 MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Aviso n.º 18233/2018

Início da 2.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Torres Vedras

Carlos Manuel Antunes Bernardes, Presidente da Câmara Municipal 
de Torres Vedras:

Torna público, que a câmara municipal, em sua reunião ordinária 
pública de 30/10/2018, deliberou, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º do 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), na 
redação dada pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14/05, o seguinte:

1.º Aprovar os termos de referência da 2.ª Revisão do Plano Diretor 
Municipal de Torres Vedras;

2.º Aprovar a abertura do procedimento relativo à 2.ª Revisão do Plano 
Diretor Municipal de Torres Vedras;
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3.º Estabelecer o prazo de 18 (dezoito) meses para elaboração da 
proposta de plano;

4.º Determinar a abertura de um período de participação prévia 
de 30 (trinta) dias, a contar do 5.º dia após a data da publicação do 
Aviso no Diário da República, para a formulação de sugestões e para 
a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de revisão, 
nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT, as quais poderão ser 
apresentadas por escrito, no Balcão de Atendimento do Edifício Mul-
tisserviços, sito na Av.ª 5 de Outubro, em Torres Vedras, por correio, 
por correio eletrónico para o endereço geral@cm -tvedras.pt, ou através 
de formulário próprio disponível no sítio da câmara municipal;

5.º Determinar a abertura do procedimento de elaboração da avaliação 
ambiental da 2.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Torres Vedras.

Mais torna público que a referida deliberação, acompanhada dos 
termos de referência, encontram -se disponíveis para consulta no átrio 
do citado edifício multisserviços, nas Juntas de Freguesia e no sítio da 
câmara municipal.

Torna ainda público que a ata da citada reunião foi aprovada em mi-
nuta, nos termos do n.º 3, do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, 
na sua atual redação, a fim de surtir efeitos imediatos.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de 
igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

E eu, Catarina Lopes Avelino, Chefe da Divisão Administrativa (em 
regime de substituição), o subscrevi.

6 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
Manuel Antunes Bernardes.

Deliberação
Catarina Lopes Avelino, chefe de Divisão Administrativa (em regime 

de substituição) da Câmara Municipal de Torres Vedras:
Certifica, para os devidos efeitos, que a câmara, em sua reunião ordi-

nária pública, realizada em 30/10/2018, deliberou o seguinte:
1.º Aprovar os termos de referência da 2.ª Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Torres Vedras;
2.º Aprovar a abertura do procedimento relativo à 2.ª Revisão do Plano 

Diretor Municipal de Torres Vedras ao abrigo do n.º 1 do artigo 76.º 
do RJIGT;

3.º Estabelecer o prazo de 18 (dezoito) meses para elaboração da 
proposta de plano;

4.º Determinar a abertura de um período de participação prévia de 
30 (trinta) dias, a contar do 5.º dia após a data da publicação do Aviso 
no Diário da República, para a formulação de sugestões e para a apre-
sentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser con-
sideradas no âmbito do respetivo procedimento de revisão, nos termos 
do n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT, as quais poderão ser apresentadas por 
escrito, no Balcão de Atendimento do Edifício Multisserviços, sito na 
Av. 5 de Outubro, em Torres Vedras, por correio, por correio eletrónico 
para o endereço geral@cm -tvedras.pt, ou através de formulário próprio 
disponível no sítio da câmara municipal;

5.º Determinar a abertura do procedimento de elaboração da avaliação 
ambiental da 2.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Torres Vedras.

Disponibilizar, para consulta, a referida deliberação, acompanhada 
dos termos de referência, no átrio do citado edifício multisserviços, nas 
Juntas de Freguesia e no sítio da câmara municipal.

Mais certifica que foi também deliberado, por unanimidade, aprovar, 
nos termos do n.º 3, do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, na 
sua atual redação, em minuta, a respetiva ata, a fim de a mesma surtir 
efeitos imediatos.

O referido é verdade.
Despacho 2330, de 01/03/2018.
Torres Vedras, 6 de novembro de 2018. — A Chefe de Divisão Admi-

nistrativa, em regime de substituição, Catarina Lopes Avelino.
611852296 

 Aviso n.º 18234/2018
Para cumprimento da alínea c), do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por despacho do 
signatário de 21 de novembro de 2018, e ao abrigo dos artigos 21.º, 
23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
aplicada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 

foi renovada a nomeação em comissão de serviço, por mais três anos, 
com efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2019, do técnico superior, 
César Fernando Agostinho Ribeiro Deus, para o exercício do cargo 
de Chefe da Divisão de Gestão Urbanística.

26 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel 
Antunes Bernardes.

311851178 

 MUNICÍPIO DE VALONGO

Aviso n.º 18235/2018
Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 2 do Artigo 48.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foram concluídos com sucesso, 
os períodos experimentais, na carreira e categoria de Assistente 
Operacional, no desempenho de funções de Auxiliar de Ação Edu-
cativa, dos trabalhadores que celebraram contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, após terem realizado 
procedimento comum de seleção e recrutamento, a que se refere o 
aviso de abertura n.º 7326/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 110, em 08.06.2016:

Ana Cristina Garcia Carneiro;
Ana Maria Afonso;
Aurélia Cristina Martins Ramalho;
Cândida Glória Ribeiro Oliveira Gonçalves;
Dulce Cristina Nogueira Ferreira de Sousa;
Emília Rosa Pinto Bessa Correia;
Graça Maria da Silveira;
Idalina Fernandes Moreira;
Lúcia Maria Rocha Dias Marques;
Luísa Maria Dias Teixeira Marques;
Patrícia Raquel Ferreira da Cunha;
Paula Cristina Moreira Gonçalves;
Sandra Patrícia Santos Magalhães;
Sara Maria Martins Rocha;
Vânia Sofia Pinto da Costa.
26 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. José Manuel 

Pereira Ribeiro.
311855155 

 MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO

Aviso n.º 18236/2018

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no 
procedimento concursal comum para preenchimento de um 
posto de trabalho de técnico superior (História) na modalidade 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
restrito a candidatos abrangidos pelo Programa de Regularização 
Extraordinária de Vínculos Precários (PREVPAP).
João António Merca Pereira, Vice -Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Viana do Alentejo, no uso da competência que lhe foi 
delegada em matéria de pessoal por despacho do senhor Presidente 
da Câmara de 18 de outubro de 2017, torna público, nos termos do 
n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com 
a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento 
concursal comum supra indicado, aberto por aviso publicado na 
Bolsa de Emprego Público no dia 3 de maio de 2018 com o código 
de oferta n.º OE201805/0125 e na página eletrónica do Município 
na mesma data:

Luís Miguel Pinel Banha — 17,20 valores
Josélia Adriana Silvestre Bruno — 14,04 valores

A referida lista foi homologada por despacho do senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Viana do Alentejo exarado a 20 de novembro 
de 2018, tendo sido enviada para publicação na 2.ª série do Diário da 
República.

Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser inter-
posto recurso nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 39.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual.

21 de novembro de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
João António Merca Pereira.

311852093 


