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da Lei n.º 2/2004 a sua comissão de serviço no cargo de Chefe do Serviço 
Municipal de Proteção Civil), e foi igualmente, designado Coordenador 
Municipal de Proteção Civil (de acordo com a alínea b), do artigo 41.º, 
da Lei n.º 27/2006 de 03.07, que aprova a Lei de Bases da Proteção 
Civil, alterada e republicada pela Lei n.º 80/2015, de 03.08 e do n.º 2 
do artigo 13.º da Lei n.º 65/2007 de 12.11, alterada pelo Decreto -Lei 
n.º 114/2011 de 30.11).

As referidas designações produzem efeitos a 11.02.2019.
20 de março de 2019. — A Vereadora da Área dos Recursos Humanos, 

Rita Madeira.
312184728 

 MUNICÍPIO DA BATALHA

Aviso n.º 6989/2019

Contrato de trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei n.º 35 -A/2014, de 20 de junho, torna -se público, na sequência de 
procedimento concursal comum, para ocupação de três postos de trabalho 
na categoria de Assistente Operacional, aberto por aviso publicitado no 
Diário da República, n.º 138, de 19 de julho 2018, que foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com o seguinte trabalhador:

António Pragosa Calé, Carreira e Categoria de Assistente Opera-
cional, área de cantoneiro, com início em 25 de março de 2019, com a 
remuneração, correspondente à 4.ª posição e nível remuneratório 4 da 
carreira e categoria de Assistente Operacional.

25 de março de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Jorge Frazão Batista dos Santos.

312178012 

 MUNICÍPIO DE BEJA

Aviso n.º 6990/2019

Divulgação pública da proposta de contrato para planeamento para 
a elaboração do Plano de Pormenor na modalidade de Plano de 
Intervenção no Espaço Rústico (PIER), na Herdade do Telheiro, 
na União das Freguesias de Salvada e Quintos.
Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara Municipal de Beja, 

torna público que, em reunião ordinária da Câmara Municipal de 2 de 
abril de 2018, foi deliberado nos termos do disposto no artigo 79.º do 
Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, proceder à divulgação pública 
da proposta de contrato para planeamento para a elaboração do Plano 
de Intervenção no Espaço Rústico na Herdade do Telheiro, na União das 
Freguesias de Salvada e Quintos, aprovando os termos de referência que 
fundamentam a sua oportunidade e fixam os respetivos objetivos.

De acordo com o disposto no artigo 81.º, n.º 3 do mesmo diploma, 
o período de divulgação pública é de 10 dias, com início 5 dias após 
a publicação do presente aviso no Diário da República, prazo durante 
o qual os interessados poderão proceder à formulação de sugestões, 
bem como à apresentação de quaisquer informações que possam ser 
consideradas no âmbito do respetivo procedimento de divulgação de 
proposta de Contrato de Planeamento.

Durante este período, os interessados poderão consultar toda a in-
formação referente a este assunto aprovada pela Câmara Municipal, 
na Divisão de Administração Urbanística (DAU),sita no Edifício dos 
Serviços Técnicos, na Rua de Angola, n.º 5, em Beja, no horário normal 
de funcionamento ou Portal de Beja, www.cm -beja.pt e apresentar as 
observações e sugestões por escrito dirigidas ao Presidente da Câmara 
Municipal através da morada: Praça da República, 7800 -427 Beja; por 
correio eletrónico: dau@cm -beja.pt ou, ainda, entregar no Balcão Único 
de Atendimento.

4 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de Beja, 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio.

Deliberação
João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, certifica que da ata da 

reunião ordinária, desta Câmara Municipal realizada em 02 de abril de 

2019, com aprovação em minuta, consta entre outras uma deliberação 
com o seguinte teor:

Foi deliberado aprovar por unanimidade a minuta de contrato do 
Plano de Intervenção em Espaço Rural a celebrar entre o Município de 
Beja e a Herdade do Telheiro.

Por ser verdade e me ter sido pedido, passei a presente Certidão.
3 de abril de 2019. — O Assistente Técnico, João Daniel Frazão 

Felício.
612205763 

 MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso n.º 6991/2019

Anulação de procedimento concursal
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da Câ-

mara Municipal datada de 25 de março de 2019, procedeu -se à anulação 
do procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado de 1 lugar de assistente 
técnico — área de desenho, Aviso n.º 17371/2018, publicado no Diário 
da República, 2.ª série n.º 229, de 28 de novembro de 2018.

Mais se torna público que os fundamentos da anulação do referido 
procedimento concursal constam do respetivo processo.

1 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Fernando Ma-
nuel Tinta Ferreira.

312201989 

 MUNICÍPIO DE CAMINHA

Aviso n.º 6992/2019
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 e artigo 11.º, da Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, torna -se público que por meu despacho datado de 
07 de março de 2019, determinei a celebração do Contrato de Trabalho 
por Tempo Indeterminado para o exercício de funções públicas, com 
os candidatos Susana Isabel Rodrigues Afonso e Isidoro Vidigal Pires 
Oliveira, aprovados no programa de regularização extraordinária dos 
vínculos precários — procedimento concursal comum na modalidade 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado de 
2 Assistentes Operacionais (Abrigo dos Animais) — da carreira geral 
de Assistente Operacional, com a posição remuneratória 4.ª e com o 
nível remuneratório 4, a que corresponde a remuneração base mensal 
de 635,07€, com início a 13 de março de 2019.

7 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Miguel Alves.
312201461 

 Aviso n.º 6993/2019
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 e artigo 11.º, da Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro, torna -se público que por meu despacho datado de 07 de março 
de 2019, determinei a celebração do Contrato de Trabalho por Tempo 
Indeterminado para o exercício de funções públicas, com o candidato 
António Pedro da Conceição Monteiro Guardão, aprovado no programa 
de regularização extraordinária dos vínculos precários — procedimento 
concursal comum na modalidade de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado de 1 Assistente Operacional (Mecânico) — da 
carreira geral de Assistente Operacional, com a posição remuneratória 4 
e com o nível remuneratório 4, a que corresponde a remuneração base 
mensal de 635,07€, com início a 13 de março de 2019.

7 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Miguel Alves.
312200384 

 Aviso n.º 6994/2019
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 e artigo 11.º, da Lei n.º 112/2017, de 
29 de dezembro, torna -se público que por meu despacho datado de 07 
de março de 2019, determinei a celebração do Contrato de Trabalho 
por Tempo Indeterminado para o exercício de funções públicas, com os 
candidatos Fernando António dos Santos Silva e José Carlos de Castro 
Nogueira, aprovados no programa de regularização extraordinária dos 
vínculos precários — procedimento concursal comum na modalidade 


