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aplicação do POCAL, responsável pela interligação entre a Divisão 
Financeira e a Divisão de Património Municipal, no processo de inven-
tariação dos bens móveis e imóveis.

De setembro de 2006 a janeiro de 2007 esteve em substituição da 
Chefe da Divisão Financeira, aquando da sua licença de maternidade.

Entre janeiro de 2011 e dezembro de 2015, desempenhou funções 
como Chefe da Divisão de Contabilidade, durante este período, de ou-
tubro de 2014 e agosto de 2015 foi consultora de Projetos em Angola.

De janeiro de 2016 até à presente data, encontra-se a desempenhar 
funções como Chefe da Divisão de Contabilidade e Património, desen-
volvendo a direção, supervisão, coordenação e avaliação de todos os 
processos inerentes à Divisão.

Participou em diversas ações de formação, conferências, seminários, 
etc., salientando-se a sua participação, designadamente: Formação Sigma 
SNC-AP; Workshop de Domínio Público da Administração; Formação 
“Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Pú-
blicas”; Formação “Elaboração de Relatórios Financeiros”; Formação 
Profissional “O Orçamento de estado e as implicações na Gestão Autár-
quica”; Conferência “As oportunidades de mudança com o SNC_AP”; 
I Congresso Internacional da Contabilidade Pública; Conferência “Reor-
ganização Administrativa/Anuário Financeiro dos Municípios; 6.as Jor-
nadas de Gestão e Modernização Autárquica; Workshop “Contabilidade 
de Custos e Consolidação de Contas dos Municípios”.

Outras atividades de interesse: Participação como membro de júri de 
concursos para o Município.

3 de junho de 2019. — O Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, Carlos Santos.

312377832 

 MUNICÍPIO DE MONFORTE

Aviso n.º 11135/2019
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, torna -se público que se procedeu à 
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, com a categoria de Assistente Operacional (Serviços Gerais), 
com início a 31 de maio de 2019, com os seguintes trabalhadores:

Ana Maria Procópio Gonçalves;
André Filipe Conceição Beijoca;
António José Barnabé Raposo;
António José Dias Henrique;
António Manuel Ramalho Barradas;
António Pedro Garrido dos Santos;
Cláudia de Jesus Salvador Malato Rento;
Daniel Filipe Maia Cordeiro;
Elisabete de Fátima Mendes Martins Carrajola;
Fábio Miguel Alegria Cassiano;
João Paulo Claudino Meira;
Luís Miguel Calçona Oliveira;
Luís Miguel Lista Realinho;
Maria Carlos Ligas Cordeiro da Costa;
Maria João Arreigota Correia Oliveira;
Pedro Jorge do Carmo Sousa;
Rogério José Tavares da Conceição;
Rui Miguel Pereira de Cáceres;
Sandra Maria Cordas Carrilho.

A remuneração corresponde à 1.ª posição remuneratório nível 1 da 
tabela remuneratória.

31 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Gonçalo Nuno 
Lagem.

312351563 

 MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso n.º 11136/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1, artigo 4.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua atual redação, faz -se público que, com precedência 
de procedimento concursal, foi celebrado contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, com Rachele Andreozzi em 05 de junho de 2019.

Mais se declara que o referido contrato foi celebrado para a carreira 
e categoria de Técnico Superior, área de Estatística, cuja remuneração 

corresponde à 2.ª (segunda) posição, nível 15 da carreira de Técnico 
Superior no valor de 1 201,48€ (mil duzentos e um euros e quarenta e 
oito cêntimos), e que na data de início do respetivo contrato a trabalha-
dora iniciou também o período experimental de 180 dias cujo júri é o 
mesmo do procedimento concursal.

7 de junho de 2019. — A Presidente da Câmara, Hortênsia dos Anjos 
Chegado Menino.

312372956 

 MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

Aviso (extrato) n.º 11137/2019

Nomeação em regime de substituição de dirigente intermédio
de 3.º Grau — Unidade Orgânica de Gestão Financeira

Para os devidos efeitos e em cumprimento com a alínea c) do n.º 1 
do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, no uso da competência 
que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º , do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro de 12 de setembro e, ao abrigo do artigo 27.º do Estatuto do 
Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, conjugado com o artigo 19.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, na sua redação atual, torno público que, por meu despacho de 
20 de outubro de 2018, nomeei em regime de substituição, para o cargo 
de Dirigente Intermédio de 3.º Grau da Unidade de Gestão Financeira, 
Sandrine Bento de Matos, licenciada em Contabilidade e Auditoria, 
posição remuneratória 6.º nível remuneratório da tabela geral de técnico 
superior, com efeitos a 22 de outubro de 2018.

4 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Eng. José Júlio 
Henriques Norte.

312379152 

 Aviso (extrato) n.º 11138/2019

Designação de Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência
Para efeitos do disposto no artigo 12.º Decreto -Lei n.º 11/2012, de 

20 de janeiro, torna-se público que, em conformidade com o disposto 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º e do n.º 4 do artigo 43.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, por meu despacho de 23/10/2017, nomeei a Dr.ª Ana Isabel 
Ana Tomás Duarte Fernandes para o exercício de funções de Adjunto 
de Apoio à Presidência, com efeitos a partir de 23/10/2017.

O nomeado tem direito à remuneração prevista no n.º 2 do referido 
artigo 43.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

4 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Eng. José Júlio 
Henriques Norte.

312379071 

 Aviso (extrato) n.º 11139/2019

Mobilidade interna intercarreiras
Para os devidos efeitos legais, torna-se público que por meu despacho 

de 15 de julho de 2018, autorizei a mobilidade interna intercarreiras 
do Assistente Técnico, José Alberto Oliveira Fernandes, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas indeterminado, para o exercício 
de funções da categoria de Técnico de Informática Grau I, da carreira 
de Informática, passando o trabalhador a auferir a remuneração mensal 
correspondente ao índice 332, da carreira de informática — Técnico de 
Informática Grau I, previsto na tabela salarial da carreira de informática, 
com efeitos a 15 de julho de 2018, pelo período máximo de 18 meses.

4 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Eng. José Júlio 
Henriques Norte.

312378959 

 Aviso n.º 11140/2019

Discussão Pública da 2.ª Alteração ao Plano de Pormenor
para Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira

José Júlio Henriques Norte, Presidente da Câmara Municipal de 
Mortágua, torna público, nos termos e para os efeitos previstos nos 
n.os 1 e 2 do artigo 89.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que 
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a Câmara Municipal de Mortágua deliberou, na sua reunião de 5 de 
junho de 2019, proceder à abertura de discussão pública da Proposta da 
2.ª Alteração do Plano de Pormenor para Ampliação do Parque Industrial 
Manuel Lourenço Ferreira.

Mais se informa que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 89.º 
do já citado decreto -lei, o período de discussão pública terá início 5 dias 
após a publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República 
e terá a duração de 20 dias úteis.

Durante o mencionado período de discussão pública, os interessados 
poderão consultar a Proposta de Alteração do Plano de Pormenor e 
demais documentos que a integram na Divisão de Planeamento e Ad-
ministração do Território da Câmara Municipal de Mortágua, localizada 
no edifício dos Paços do Município, todos os dias úteis, durante a hora 
de expediente e no sítio da Internet da Câmara Municipal de Mortágua 
(www.cm -mortagua.pt).

Os interessados podem formular, por escrito, reclamações, observa-
ções ou sugestões sobre a alteração ao Plano de Pormenor até ao termo 
do referido período de discussão pública, dirigidas ao Presidente da 
Câmara Municipal de Mortágua, utilizando para o efeito o impresso pró-
prio que pode ser obtido na Câmara Municipal ou na página da internet 
(www.cm -mortagua.pt.), remetidos, em correio registado, ao Município 
de Mortágua, Rua Dr. João Lopes de Morais, 3450 -153 Mortágua, ou 
apresentados presencialmente nos Serviços Administrativos da Divisão 
de Administração Geral e Finanças.

11 de junho de 2019. — O Presidente da Câmara, Eng. José Júlio 
Henriques Norte.

612377151 

 MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

Aviso n.º 11141/2019
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, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público, que 
a lista unitária de ordenação final, do procedimento concursal co-
mum aberto para ocupação de 5 (cinco) postos de trabalho para a 
carreira/categoria de Assistente Operacional — área de Serviços 
Gerais, conforme descritivo de funções n.º 122, do anexo ao mapa 
de 2018, para a Divisão de Planeamento, Gestão Urbanística e Obras 
Municipais, sendo que 2 postos de trabalho serão afetos às Obras 
Municipais — Serviços Operativos, 1 posto de trabalho será afeto 
à Limpeza Urbana e Edifícios Municipais, 1 posto de trabalho será 
afeto aos Espaços Verdes e 1 posto de trabalho será afeto ao Des-
porto, Saúde e Bem -Estar — previstos e não ocupados no mapa de 
pessoal deste município, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, publicitado no aviso 
n.º 7274/2018, no Diário da República, 2.ª série, n.º 103, de 29 de 
maio de 2018 — ref.ª C, foi devidamente homologada por meu des-
pacho de 31 de maio de 2019, cujas notificações foram efetuadas aos 
candidatos opositores ao mesmo em conformidade com o disposto 
nos números 4 e 5 do artigo 36.º da referida Portaria.

A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada no átrio desta 
Câmara Municipal e disponível para consulta na página eletrónica do 
Município de Óbidos (www.cm -obidos.pt).

6 de junho de 2019. — O Presidente da Câmara, Humberto da Silva 
Marques.

312365658 

 MUNICÍPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

Aviso n.º 11142/2019

Plano de Pormenor da Zona Industrial do Alto da Paixão

Freguesia de Freamunde

Início de elaboração
Humberto Fernando Pacheco Leão de Brito, Presidente da Câmara 

Municipal de Paços de Ferreira, torna público que esta Câmara Municipal 
deliberou na reunião de 19 de fevereiro de 2019:

Dar início ao procedimento do Plano de Pormenor da Zona Industrial 
do Alto da Paixão Poente, na freguesia de Freamunde, que deverá estar 
concluído pelo seu promotor no prazo de um ano, e aprovar os respetivos 

termos de referência do dito plano, ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 3 
do artigo 76.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio;

Não qualificar o Plano de Pormenor da Zona Industrial do Alto da 
Paixão Poente como suscetível de ter efeitos significativos no am-
biente, ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 78.º do Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, e ainda do n.º 7 do artigo 3.º e Anexo do 
Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto -Lei n.º 58/2011, de 04 de maio, com os fundamentos 
constantes dos termos de referência;

Recorrer à contratualização prevista no n.º 2 do artigo 72.º do 
Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, com a empresa proponente 
Quorum — Gestão e Promoção Imobiliária, S. A.; e

Determinar a abertura de um período para formulação de sugestões por 
qualquer interessado ou para apresentação de informações sobre quais-
quer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento 
do plano, com a duração de 15 dias úteis, abrigo do disposto no n.º 2 do 
artigo 88.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a iniciar no sexto 
dia útil contado da publicação do presente aviso no Diário da República, 
as quais deverão ser formuladas por escrito e dirigidas ao Presidente 
da Câmara Municipal de Paços de Ferreira — Plano de Pormenor da 
Zona Industrial do Alto da Paixão Poente, Praça da República, n.º 46, 
4590 -027 Paços de Ferreira

6 de junho de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Humberto 
Fernando Pacheco Leão de Brito.

Plano de Pormenor da Zona Industrial do Alto da Paixão

Freguesia de Freamunde

Início de elaboração

Deliberação tomada na reunião ordinária pública da Câmara Municipal 
de Paços de Ferreira de 19 de fevereiro de 2019

Aprovação do início ao procedimento do Plano de Pormenor da Zona 
Industrial do Alto da Paixão Poente, na freguesia de Freamunde, deste 
concelho, os respetivos termos de referência, a dispensa de avaliação 
ambiental, o contrato de planeamento a Quorum — Gestão e Promo-
ção Imobiliária, S. A., e a abertura do período de participação pública 
preventiva.

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara 
Municipal a informação registada sob o n.º 435 de 12/02/2019.

A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção dos 
Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, concordar com o 
proposto na informação supra.

6 de junho de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Humberto 
Fernando Pacheco Leão de Brito.

612366387 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

Edital n.º 824/2019
Hugo Luis Pereira Hilário, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Sor, torna público que, pelo prazo de 30 dias, a contar da 
data da publicação do presente Edital, é submetido a consulta pública 
para recolha de reclamações, observações ou sugestões, nos termos 
da alínea c) do n.º 3 do artigo 100.º e artigo 101.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro e de acordo com a deliberação tomada pela Câmara 
Municipal, na sua reunião ordinária de 7 de junho do corrente ano, o 
Projeto de Regulamento da Comissão Municipal de Proteção Civil do 
Município de Ponte de Sor.

Durante aquele período de 30 dias, os interessados deverão apresentar 
as suas reclamações, observações ou sugestões em ofício, devidamente 
identificado, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Ponte 
de Sor e podendo ser entregue no Gabinete de Apoio à Presidência e 
Protocolo, durante o horário normal de expediente (segunda a sexta 
feira, das 9h às 13h e das 14h às 17h), remetido por correio para Campo 
da Restauração, 7400 -223 Ponte de Sor, ou enviados para o endereço 
eletrónico, presidencia@cm -pontedesor.pt.

E para constar e produzir efeitos legais se passou este e outros de 
igual teor aos quais vai ser dada a devida publicidade.

7 de junho de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Hugo 
Luis Pereira Hilário.


