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por trezentos e sessenta dias com início a 1 de fevereiro de 2019 ao 
assistente operacional Carlos Alberto da Silva Marques.

25 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, José Carlos Ale-
xandrino Mendes.

312013193 

 Aviso n.º 3175/2019
Para os devidos efeitos se torna público que durante o ano de 2018 

cessaram, por motivo de aposentação/reforma, a sua relação jurídica de 
emprego público, por tempo indeterminado, os seguintes trabalhadores, 
todos Assistentes Operacionais: Jorge António Madeira Gonçalves, com 
a 5.ª posição remuneratória, nível 5, com efeitos a 30 de junho; Maria 
Madelena Lopes Freire, com a 1.ª posição, nível 1, com efeitos a 23 de 
novembro; Manuel dos Santos Cunha, com a 1.ª posição, nível 1, com 
efeitos a 31 de dezembro.

28 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, José Carlos 
 Alexandrino Mendes.

312018734 

 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso n.º 3176/2019

Alteração do Plano de Pormenor da Zona de Equipamento 54
do Plano de Urbanização da Póvoa de Varzim

Aires Henrique do Couto Pereira, Presidente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Varzim, torna público que, por deliberação de 8 de janeiro 
de 2019 e nos termos previstos no n.º 1 do artigo 76.º, por remissão do 
n.º 1 do artigo 119.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a Câmara 
Municipal determinou que fosse iniciado o procedimento de alteração do 
Plano de Pormenor da Zona de Equipamento 54 do Plano de Urbanização 
da Póvoa de Varzim, que decorre da suspensão do mesmo plano, tendo 
sido fixado o prazo de dois anos para a respetiva conclusão.

Nos termos da fundamentação que presidiu à suspensão do plano 
pretende -se com a presente alteração do plano repensar o modelo de 
intervenção no território, na sequência da alteração da intenção do Var-
zim Sport Club no que respeita à deslocalização do seu equipamento 
desportivo para a área do parque da Cidade.

Quem pretender formular sugestões e/ou apresentar informações 
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do 
procedimento de alteração do Plano poderá fazê -lo no prazo de quinze 
dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da 
República.

As sugestões e/ou informações que os interessados entendam apre-
sentar deverão ser reduzidas a suporte escrito e entregues na Secção de 
Gestão Documental, no Edifício dos Paços do Concelho, ou remetidas 
por correio registado, endereçado ao Presidente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Varzim — Alteração do Plano de Pormenor da Zona de 
Equipamento 54 do Plano de Urbanização da Póvoa de Varzim — Praça 
do Almada, 4490 -438 Póvoa de Varzim.

Para constar se publica o presente aviso no Diário da República, no 
Boletim Municipal e no sítio da Internet da Câmara Municipal.

17 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Eng. Aires Henrique do Couto Pereira.

Deliberação
Jorge Manuel de Guimarães Caimoto, Técnico Superior e trabalhador 

do Município da Póvoa de Varzim designado para lavrar as atas das reu-
niões do órgão executivo, certifica que a Câmara Municipal da Póvoa de 
Varzim, na sua reunião ordinária realizada no oito de janeiro de dois mil 
e dezanove, tomou a deliberação cujo teor integral se transcreve:

5 — Alteração do Plano de Pormenor da Zona de Equipamento 54 
do Plano de Urbanização da Póvoa de Varzim.

A Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim, em sessão extraordinária 
de 30 de maio do ano transato, deliberou:

Determinar a suspensão do Plano de Pormenor da Zona E54 (PPE54), 
com incidência na área delimitada na planta anexa à Proposta do Pre-
sidente da Câmara aprovada na reunião ordinária de 27 de março do 
corrente ano e, concretamente, nas disposições do seu regulamento;

Estabelecer Medidas Preventivas, nos termos do artigo 134.º e se-
guintes do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, de 
acordo com o documento anexo à ata da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 22 de maio do corrente ano;

A abertura do procedimento de alteração do Plano de Pormenor da 
Zona E54, subsequente à sua suspensão, nos termos do n.º 7 do ar-
tigo 126.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 
procedimento esse que deverá estar concluído no prazo em que vigorem 
as medidas preventivas.

Tendo por objeto esta matéria, é presente Proposta formulada pelo 
Presidente da Câmara, que fica a fazer parte integrante desta ata.

Nas conclusões do documento propõe -se que a Câmara Municipal 
decida:

a) Estabelecer como termos de referência para a alteração do PPE54 
a prossecução dos seguintes objetivos:

Manutenção de parte dos equipamentos desportivos na sua locali-
zação atual;

Criação de ligação norte sul entre a Rua Dr. Nunes Guerreiro e a 
Av. Vasco da Gama, com o desencravamento da Praceta de João Res-
peito;

b) Isentar de Avaliação Ambiental Estratégica a presente alteração;
c) Fixar em dois anos o prazo para a alteração do PPE54, incluindo 

os períodos de tempo necessários aos procedimentos subsequentes le-
galmente estabelecidos, designadamente para a concertação, discussão 
pública, ponderação dos respetivos resultados, aprovação e publicação;

d) Para efeito do disposto no n.º 2 do artigo 88.º do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial, estabelecer um prazo de 15 dias 
úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação no Diário da República, 
para a participação preventiva com vista à formulação de sugestões e 
para a apresentação de informações sobre quaisquer questões que devam 
ser consideradas no âmbito do procedimento de elaboração.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada 
pelo Presidente da Câmara.

Município da Póvoa de Varzim, 31 de janeiro de 2019. — Jorge 
Manuel de Guimarães Caimoto, Técnico Superior.

612037307 

 MUNICÍPIO DO SABUGAL

Aviso n.º 3177/2019
1 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 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 06 de abril e artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna -se público que por deliberação do órgão executivo, 
de vinte e dois de agosto de dois mil e dezoito, se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação do presente 
aviso no Diário da República, procedimento concursal comum para 
constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com vista ao 
preenchimento de 1 posto de trabalho da Carreira de Assistente Técnico 
e Categoria de Assistente Técnico — Área de Técnico de Manutenção 
Industrial previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal do Município 
do Sabugal.

2 — Após consulta à Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores 
em Funções Públicas (INA) foi — nos comunicada a inexistência em 
reserva de recrutamento de qualquer candidato com o perfil adequado 
e da Comunidade das Beiras e Serra da Estrela foi — nos informado da 
inexistência de candidatos disponíveis no seu quadro de pessoal.

3 — Legislação aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-
blicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e alterada pela 
Lei n.º 26/2017, de 30 de maio, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, 
de 31 de julho, Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril e Decreto -Lei n.º 29/2001, de 03 de 
fevereiro.

4 — Prazo de validade: nos termos dos números 1 e 2 do artigo 40.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro o procedimento concursal é 
válido para a ocupação de idêntico posto de trabalho a ocorrer no prazo 
de 18 meses, contados da data de homologação da lista de ordenação 
final dos procedimentos.

5 — Local de trabalho: Área do Município do Sabugal.
6 — Âmbito do recrutamento: nos termos do artigo 30.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, o presente procedimento concursal é aberto, 
excecionalmente, a todos os trabalhadores com e sem vínculo de em-
prego público.

6.1 — Não são admitidos candidatos que, cumulativamente, se en-
contrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 


