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 Aviso n.º 1210/2019

Lista unitária de ordenação final
Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Por-

taria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011 de 06 de abril 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 — En-
genharia Florestal, na modalidade de contrato de trabalho em Funções 
Públicas a termo resolutivo incerto, aberto por Aviso n.º 6258/2018, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 91 de 11 de maio de 2018, 
homologada por meu despacho de 13 de dezembro de 2018, encontra -se 
afixada no Edifício dos Paços do Concelho e na página eletrónica desta 
autarquia, em www.cm -vminho.pt.

14 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Eng.º António 
Cardoso Barbosa.

311944911 

 Aviso n.º 1211/2019

Lista unitária de ordenação final

Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011 de 06 de abril 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 — Socio-
logia, na modalidade de contrato de trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado, aberto por Aviso n.º 7534/2018, Referência A), 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 107 de 05 de junho 
de 2018, homologada por meu despacho de 13 de dezembro de 2018, 
encontra -se afixada no Edifício dos Paços do Concelho e na página 
eletrónica desta autarquia, em www.cm -vminho.pt.

14 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Eng.º António 
Cardoso Barbosa.

311945008 

 Aviso n.º 1212/2019

Lista unitária de ordenação final

Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011 de 06 de abril 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 — So-
ciólogo, na modalidade de contrato de trabalho em Funções Públicas 
a termo resolutivo incerto, aberto por Aviso n.º 3687/2018, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 56 de 20 de março de 2018, ho-
mologada por meu despacho de 13 de dezembro de 2018, encontra -se 
afixada no Edifício dos Paços do Concelho e na página eletrónica desta 
autarquia, em www.cm -vminho.pt.

14 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Eng.º António 
Cardoso Barbosa.

311945251 

 Aviso n.º 1213/2019

Lista unitária de ordenação final

Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011 de 06 de abril 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 — Te-
rapeuta da Fala, na modalidade de contrato de trabalho em Funções 
Públicas a termo resolutivo incerto, aberto por Aviso n.º 3857/2018, 
(Referência B) publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 58 de 
22 de março de 2018, homologada por meu despacho de 13 de dezembro 
de 2018, encontra -se afixada no Edifício dos Paços do Concelho e na 
página eletrónica desta autarquia, em www.cm -vminho.pt.

14 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Eng.º António 
Cardoso Barbosa.

311945308 

 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

Despacho n.º 790/2019
Em consonância com o disposto no n.º 9 do artigo 21.º e artigo 23.º 

da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, atualizada e republicada pela Lei 
n.º 64/2011 de 22 de dezembro, os titulares dos cargos de direção in-
termédia (nos quais se incluem os chefes de divisão) são nomeados em 
comissão de serviço, após competente procedimento, pelo período de 
três anos, renovável por iguais períodos de tempo;

Ao completar a comissão de serviço para a qual foi nomeado, por 
despacho de 15 de dezembro de 2015 em cumprimento do quadro 
legal vigente foi desencadeado o procedimento com vista à renovação 
da mesma;

Para o efeito e considerando que o titular do cargo em questão tem 
desempenhado as suas funções em consonância com as estratégias 
definidas pela Câmara Municipal, e em consequência, prosseguindo as 
atividades delineadas e contribuindo para os resultados obtidos, com 
profissionalismo e competência;

Em ordem do exposto, e no uso das competências conferidas 
pelos artigos 35.º, n.º 2, alínea a) e artigo 37.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, conjugados com o n.º 2 dos artigos 13.º e 24.º 
da Orgânica da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo e o 
disposto no n.º 9 do artigo 21.º e artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, e com o consagrado no artigo 17.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, determino renovar a comissão de serviço do Dr. José 
Manuel Melo Braga, no cargo de Chefe de Divisão Financeira da 
Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, com efeitos a 03 de 
fevereiro de 2019.

6 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Ricardo Manuel de Amaral Rodrigues.

311963639 

 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso (extrato) n.º 1214/2019

2.ª Alteração da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal
Nos termos do n.º 1 e 2, do artigo 89.º, do Decreto -Lei n.º 80/2015, 

de 14 de maio, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, na sua reu-
nião ordinária e pública realizada a 19 de dezembro de 2018, deliberou 
proceder à abertura do Período de Discussão Pública da 2.ª Alteração 
da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Franca de Xira, 
estabelecendo:

1 — O período de 30 dias, com início 5 dias após a publicação do 
presente aviso no Diário da República.

2 — Os elementos submetidos a consulta estarão disponíveis no 
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, Rua António Dias 
Lourenço, n.º 4, 2600 -134 Vila Franca de Xira, no horário normal de 
expediente e no site do município.

3 — Os interessados poderão formular sugestões no âmbito do 
respetivo procedimento de elaboração, por escrito, que deverão ser 
dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira, de uma das seguintes formas: presencialmente, na Loja 
do Munícipe, por via postal, para Praça Bartolomeu Dias, n.º 9, 
Quinta da Mina, 2600 -076 Vila Franca de Xira, ou para o mail 
altpdm@cm -vfxira.pt.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente aviso, sendo 
também afixado nos lugares públicos do costume, publicitado na co-
municação social e no site do município.

21 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Alberto Simões Maia Mesquita.

611953619 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

Aviso n.º 1215/2019
Torna -se público que, por meu despacho de 20 de agosto de 2018, 

declarei deserto o concurso para Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas a Termo Resolutivo Certo — Nadador -Salvador.

26 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Fernando Brito Nogueira.

311965948 


