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 Aviso (extrato) n.º 13410/2017
Para os devidos efeitos torna -se público que autorizei, em 12 -10 -2017, 

a consolidação definitiva da mobilidade interna, a partir de 01 -11 -2017, 
da Técnica Superior Susana Cristina Lourenço Rocha da Câmara Mu-
nicipal de Nisa.

26 -10 -2017. — O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos 
Humanos e Intervenção Social, Lic. José Manuel Raposo Gonçalves.

310882394 

 MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS

Declaração n.º 87/2017

7.ª Alteração ao Plano Diretor Municipal de Arraiolos
Sílvia Cristina Tirapicos Pinto, Presidente da Câmara Municipal de 

Arraiolos, faz saber que, em Reunião de Câmara de 6 de setembro de 
2017, a Câmara Municipal de Arraiolos deliberou iniciar um procedi-
mento de alteração parcial ao Plano Diretor Municipal de Arraiolos, 
enquadrado no artigo 118.º do Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, 
incluindo a fundamentação e necessidade da alteração.

A Câmara Municipal de Arraiolos deliberou ainda que o prazo para 
a elaboração da presente alteração é de sete meses e que o período de 
participação previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Decreto -Lei n.º 80/2015 
de 14 de maio, decorrerá pelo prazo de quinze dias contados a partir 
da data de publicação do presente aviso no Diário da República, mo-
mento em que os interessados poderão formular sugestões e apresentar 
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no 
âmbito do presente procedimento de alteração. Os elementos relativos 
à fundamentação e necessidade da alteração, estão disponíveis para 
consulta na página eletrónica do Município de Arraiolos.

26 de setembro de 2017. — A Presidente da Câmara, Sílvia Cristina 
Tirapicos Pinto.

Deliberação

Reunião de Câmara Ordinária

7.ª Alteração ao Plano Diretor Municipal de Arraiolos
Tendo em conta a informação técnica emitida pela DAUSUA, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:
a) Aprovar o início do procedimento de alteração do PDM de Arraio-

los, incluindo a aprovação da fundamentação e necessidade de alteração, 
identificadas no ponto 4 da dita informação;

b) Estabelecer o prazo de 7 meses para a elaboração da presente al-
teração, e o período de 15 dias para a participação dos interessados na 
formulação de sugestões e apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas no âmbito deste procedimento;

c) Considerar dispensável a solicitação de acompanhamento por parte 
da CCDRA, dado que não existem entidades externas representativas 
dos interesses a ponderar, sendo adequado e suficiente o parecer da 
CCDRA.

A informação ficará arquivada na pasta auxiliar de atas 2017.
Arraiolos, 6 de setembro de 2017. — O Secretariado da Câmara 

Municipal, Maria Manuel Pereira (Coord. Técnica).
610824584 

 MUNICÍPIO DE BRAGA

Aviso n.º 13411/2017
Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna -se público que 
a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico 
superior, área de atividade de geografia e planeamento, aberto por aviso 
publicitado no Diário da República, 2.ª série, 226 de 24 de novembro 
de 2016, bem como na Bolsa de Emprego Público, página eletrónica 
da Câmara Municipal na mesma data e no Jornal de Noticias em 26 de 
novembro de 2016, se encontra afixada nos locais de estilo do Muni-
cípio (Balcão Único e Edifício da Praça do Município) e disponível na 
página eletrónica.

Nos termos, dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados 
todos os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso 
da aplicação dos métodos de seleção, de que a lista de ordenação final 
foi homologada por despacho do Sr. Vice -Presidente da Câmara de 18 
de outubro de 2017.

23 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara, Ricardo Bruno 
Antunes Machado Rio.

310868446 

 Aviso n.º 13412/2017
Para os efeitos previstos na alínea b), n.º 1, artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20/06, na redação atualizada torna-se público que, por meu despacho 
de 23 de outubro de 2017, Ana Paula Igreja Azevedo Araújo, foi con-
tratada na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, para o exercício de funções correspondentes à ca-
tegoria de técnico superior, área de atividade de geografia e planeamento, 
e remuneração correspondente ao nível 15, da tabela remuneratória única, 
produzindo efeitos a 02 de novembro de 2017.

24 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara, Ricardo Bruno 
Antunes Machado Rio.

310871523 

 MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS
Despacho n.º 9807/2017

Designação
No âmbito da competência prevista no n.º 4, do artigo 43.º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, conjugada com os 
artigos 11.º e 12.º, do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, apli-
cado por força do n.º 5, igualmente do artigo 43.º da supra citada Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, designo, para o exercício de funções 
de chefe do gabinete de apoio à presidência, responsável pela direção e 
coordenação do gabinete, Leonel Calisto Correia da Silva.

A presente designação produz efeitos a partir do dia 17 de outubro 
do corrente ano, inclusive, e enquanto decorrer o mandato político res-
peitante ao quadriénio 2017 -2021, sendo -lhe aplicável a remuneração 
legalmente prevista para os chefes de gabinete de apoio pessoal da presi-
dência, conforme disposto no n.º 1, do artigo 43.º, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na atual redação, correspondente a 90 % da remuneração 
base do vereador a tempo inteiro, e com cabimento orçamental previsto 
na rubrica 010109 — pessoal em qualquer outra situação.

O ora designado, é licenciado em Sociologia e detém a seguinte ex-
periência profissional: gestor de recursos humanos entre abril de 1999 
e janeiro de 2002; vereador com o pelouro do Ambiente e Recursos 
Humanos nesta Autarquia, em regime de tempo inteiro, de 4 de janeiro 
de 2002 e 1 de novembro de 2005 (1.º mandato) e de 2 de novembro de 
2005 a 25 de outubro de 2009 (2.º mandato); exerceu também funções 
de consultor e gestor de projetos culturais entre 2009 e 2013; e chefe de 
gabinete de apoio à presidência no último quadriénio, ou seja, de 18 de 
outubro de 2013 a 16 de outubro de 2017.

26 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Emanuel 
Abreu Coelho.

310887302 

 MUNICÍPIO DE CAMINHA
Despacho n.º 9808/2017

Nos termos do disposto no n.º 2, alínea b), do artigo 42.º, da lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, o presidente da câmara municipal 
pode constituir um gabinete de apoio ao conjunto dos vereadores que 
exerçam funções a tempo inteiro ou meio tempo, composto por dois 
secretários.

Deste modo, no uso daquela faculdade, nomeio para o exercício do 
cargo de secretários de apoio à vereação, com efeitos a partir de 24 de 
outubro próximo:

Carla Maria Rolo Cardoso de Oliveira;
Filipe Samuel Baltazar Fernandes.

Dê -se conhecimento.
23 de outubro de 2017. — O Presidente, Miguel Alves.

310878369 


