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 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso (extrato) n.º 16456/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do 

artigo 3.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que 
foram celebrados os seguintes contratos de trabalho por tempo indeter-
minado: por despacho do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara de 3 de 
setembro de 2018, para a carreira de Assistente Operacional, categoria 
de Assistente Operacional (Cantoneiro de limpeza), para a 1.ª posição 
remuneratória/nível remuneratório 1, correspondente a 580,00 euros, 
com Jorge Rafael Goulão Baltazar, Mateus Augusto Costa, Mário Jorge 
Martins Monteiro e Sílvio Cardoso Monteiro, cujo início ocorreu a 1 de 
outubro de 2018.

Por subdelegação de competências, conferida pelo Despacho n.º 5-
-AID/2018, de 4 de outubro.

11 de outubro de 2018. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, em regime de substituição, Dr.ª Teresa Mesquita.

311774455 

 MUNICÍPIO DE TONDELA

Edital n.º 1093/2018
José António Gomes de Jesus, Presidente da Câmara Municipal de 

Tondela, torna público nos termos e para os efeitos do disposto no 
n.º 1 do artigo 56.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
que a Câmara Municipal, por deliberação de 23 de outubro de 2018, 
determinou submeter a consulta pública o Plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), de acordo com o disposto no 
n.º 2 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na 
sua atual redação, e nos n.os 5 a 7 do Despacho n.º 443 -A/2018, de 9 de 
janeiro, na sua atual redação, emitido pelo Gabinete do Secretário de 
Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural.

O PMDFCI de Tondela mereceu parecer vinculativo positivo do 
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, conforme ofício 
n.º 53020/2018/DGAPPF, de 18 de outubro.

Deste modo, e após publicação de aviso no Diário da República, 
informamos todos os interessados que o PMDFCI de Tondela se encontra 
para consulta pública durante 15 dias.

O referido plano encontra -se à disposição do público para con-
sulta, no edifício da Câmara Municipal, sito no Largo da República, 
n.º 16 — Tondela, durante as horas normais de expediente e no sítio 
oficial do município na Internet em www.cm -tondela.pt.

As propostas, observações ou sugestões deverão ser dirigidas ao 
Presidente da Câmara Municipal por via postal ou através do endereço 
eletrónico geral@cm -tondela.pt, dentro daquele prazo.

Para constar se lavrou o presente edital e outros do mesmo teor que 
vão ser afixados nos lugares do costume, bem como na página oficial 
da Câmara Municipal de Tondela em www.cm -tondela.pt.

23 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, José António 
Gomes de Jesus.

311770137 

Gestão Urbanística e nas Juntas Freguesia, os elementos relevantes para 
o desenvolvimento dos trabalhos.

Junto da Divisão de Planeamento, Ambiente e Gestão Urbanística, 
poderão ser marcadas reuniões de esclarecimento e informação adi-
cional.

Os interessados deverão formular as suas sugestões ou obser-
vações, devidamente fundamentadas, em ofício dirigido ao Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Vale de Cambra ou através 
de email.

Com o objetivo de promover a participação neste processo a Câ-
mara Municipal disponibiliza o seguinte email: discussaopublica@
cm -valedeacmbra.pt

Para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor, que vão 
ser afixados nos lugares públicos do costume, na imprensa e disponível 
no endereço http:www.cm -valedecambra.pt.

26 de outubro de 2018. — O Vereador, António Alberto Almeida de 
Matos Gomes.

611770501 

 MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO

Aviso n.º 16458/2018
Para cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, torna -se pública a Lista Unitária de Ordenação Final rela-
tiva ao procedimento concursal comum, para a constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado para a carreira ca-
tegoria de assistente operacional na área da Educação, aberto pelo Aviso 
n.º 4829/2018, publicado na 2.ª série do Diário da República, de 11 de 
abril e na Bolsa de Emprego Público (código de oferta OE201804/0356), 
a qual foi homologada por meu despacho de 31 de outubro de 2018, 
afixada em local visível e público das instalações da Câmara Municipal 
e disponibilizada na página eletrónica do Município.

Nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do já referido artigo 36.º, todos os can-
didatos ficam notificados do ato de homologação da Lista Unitária de 
Ordenação Final suprarreferida, nos termos da alínea d) do n.º 3 do 
artigo 30.º da citada portaria.

31 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. 
Luís Miguel Ferro Pereira.

311780538 

 MUNICÍPIO DE VILA VERDE

Aviso n.º 16459/2018

Conclusão do período experimental

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 nos termos do n.º 4, do artigo 46.º 
conjugado com a alínea c), n.º 1 do artigo 49.º e com o artigo 50.º, todos 
da mesma lei, em articulação com a cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de 
Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro e o Acordo Coletivo de Emprega-
dor Público n.º 92/2015 publicado na 2.ª série do D. R., n.º 211, de 28 de 
outubro de 2015, torna -se público que, por despacho do signatário, datado 
de 03 de setembro de 2018, foi homologada a avaliação do trabalhador, 
Paulo Ricardo Martins Mendes, que concluiu com sucesso o período 
experimental na carreira/categoria de técnico superior, área funcional 
de engenharia eletrotécnica, na modalidade de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, a prestar funções na Divisão de Ambiente e Obras, 
tendo -lhe sido atribuída a classificação final de 15,50 valores, no âmbito 
de procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 15094/2016, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 30.11.2016.

24 de outubro de 2018. — O Vereador do Pelouro da Qualidade, 
Ordenamento e Gestão do Território, Dr. Manuel de Oliveira Lopes.

311769263 

 MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

Aviso n.º 16457/2018

Proposta de Alteração ao Regulamento do Plano 
Diretor Municipal de Vale de Cambra

António Alberto Almeida de Matos Gomes, Vereador em Regime de 
Tempo Inteiro na Câmara Municipal de Vale de Cambra:

Torna público, que nos termos do n.º 2 do artigo 89.º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território, na redação do Decreto-
-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, que a Câmara Municipal em sua reunião 
ordinária pública de 23 de outubro do corrente ano, deliberou proceder 
a um período de discussão pública.

Assim, nos termos do mesmo preceito legal decorrerá, por um período 
de 30 dias, a contar do 5.º dia da data desta publicação em Diário da 
República, um procedimento de discussão pública, durante o qual os 
interessados poderão proceder à apresentação de propostas sobre quais-
quer questões que possam ser consideradas no âmbito da alteração ao 
Regulamento do Plano Diretor Municipal.

Durante aquele período, os interessados poderão consultar, no Edi-
fício da Câmara Municipal, sito na Avenida Camilo Tavares de Matos, 
n.º 19, nesta cidade, na respetiva Divisão de Planeamento, Ambiente e 

 Aviso n.º 16460/2018

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 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência da 
deliberação do Órgão Executivo tomada em reunião de 19 de abril 2018, 


