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 Aviso n.º 4144/2018
Marilyn Zacarias Figueiredo, com competências delegadas em 

20/10/2017, em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna público que na sequência do procedimento con-
cursal n.º 07/2016, para constituição de reservas de recrutamento na 
categoria de assistente operacional da carreira de assistente operacional, 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas, aberto por aviso 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 155, de 12/08/2016, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado com a trabalhadora Ana Filipa Sousa Gonçalves, com início 
a 01/03/2018, na categoria de assistente operacional da carreira de 
assistente operacional, 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 1.

12 de março de 2018. — A Vereadora, Marilyn Zacarias.
311204287 

 MUNICÍPIO DE LOUSADA

Aviso n.º 4145/2018
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, na sua atual redação, torna-se público 
que por meu despacho de 30 de janeiro de 2018, autorizei a consolida-
ção definitiva da mobilidade interna na categoria, e em consequência 
procedeu-se à celebração de contrato de trabalho em funções públicas, 
por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de fevereiro de 2018, com o 
trabalhador Henrique Ferreira Soares, Assistente Operacional, remune-
rado pela posição remuneratória 1 e nível remuneratório 1, o qual passa 
a integrar o Mapa de Pessoal do Município de Lousada.

27 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Pedro Daniel 
Machado Gomes, Dr.

311205323 

 Aviso n.º 4146/2018

Mobilidade interna na categoria, entre órgãos ou serviços
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na sua atual redação, torna-se público que por meu despacho 
de 22 de fevereiro de 2018, autorizei a mobilidade interna na categoria, 
entre órgãos, da trabalhadora desta Câmara Municipal, Maria João Passos 
Moutinho de Freitas, Técnica Superior (Serviço Social), em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 
exercer funções na mesma categoria no Instituto da Segurança Social 
de Faro, a partir do dia 5 de março de 2018.

8 de março de 2018. — O Presidente da Câmara, Pedro Daniel Ma-
chado Gomes, Dr.

311205389 

 MUNICÍPIO DE MIRA

Aviso n.º 4147/2018

Revisão do Plano Diretor Municipal de Mira

Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 76.º do DL n.º 80/2015, de 
14 de maio, a Câmara Municipal de Mira deliberou, em reunião de 27 
de fevereiro de 2018, aprovar a Revisão do Plano Diretor Municipal 
de Mira.

De acordo com o n.º 1 do artigo 76.º e o n.º 2 do artigo 88.º do su-
pramencionado diploma, encontra -se aberto um período de participação 
preventiva por um prazo de 15 dias, com início no dia após a data da 
publicação no Diário da República.

Os documentos da referida alteração estarão expostos na Divisão 
de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente, podendo 
também ser consultados no sítio www.cm -mira.pt.

Os interessados poderão, junto da Divisão de Proteção Civil, Plane-
amento, Ordenamento e Ambiente ou via Web no “Processos em Dis-
cussão”, proceder à formulação de sugestões e solicitar a apresentação 
de informações, sobre quaisquer questões que possam ser consideradas 
no âmbito do respetivo procedimento de alteração.

As sugestões ou observações deverão ser apresentadas por escrito.

13 de março de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Raul José Rei 
Soares de Almeida.

Deliberação

Raul José Rei Soares de Almeida, presidente da Câmara Municipal 
de Mira:

A Câmara Municipal de Mira, em reunião pública ordinária realizada 
em 27 de fevereiro de 2018, tomou a seguinte deliberação:

“Revisão do PDM de Mira

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pro-
posta n.º 65/2018, do Sr. Presidente da Câmara, no sentido de se 
proceder à revisão do Plano Diretor Municipal de Mira (PDMM), 
de acordo com o n.º 1, do Artigo 76.º do RJIGT, estabelecendo de 
acordo com documento que se encontra anexo à presente ata e dela 
fica a fazer parte integrante:

a. o prazo de 36 meses para revisão do Plano (de acordo com o 
n.º 1 do Artigo 76.º do RJIGT);

b. os objetivos a prosseguir (de acordo com o n.º 3, da a) do 
Artigo 6.º do RJIGT);

c. o prazo do período de participação pública de 15 dias (de acordo 
com o n.º 1, do Artigo 76.º, e do n.º 2, do Artigo 88.º do RJIGT).

Mais foi deliberado remeter a deliberação para publicação na 
2.ª série do Diário da República (de acordo com a alínea c) do n.º 4 
do Artigo 191.º do RJIGT) e proceder à divulgação da deliberação 
através da comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão 
territorial e no sítio da Internet da CM (de acordo com o n.º 1 do 
Artigo 76.º e n.º 2 do Artigo 192.º do RJIGT).

Deliberado ainda comunicar à CCDRC o teor da deliberação acom-
panhada do relatório sobre o estado do ordenamento do território e 
solicitar a marcação de uma reunião preparatória.”

Por ser verdade e me ter sido pedido, mandei passar a presente que 
assino e autentico com o selo branco em uso neste Município.

08 de março de 2018. — O Presidente da Câmara, Raul José Rei 
Soares de Almeida, Dr.

611204805 

 MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Aviso n.º 4148/2018
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 
celebração dos contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, foi homologada por meu despacho datado de 27 de 
fevereiro de 2018, a ata do júri responsável pelo acompanhamento e 
avaliação final que comprova que foi concluído com sucesso o período 
experimental dos seguintes trabalhadores:

Andrea Alexandra Crespo Magalhães Mota (13,600 valores), Jacinta 
Ferreira Dias (12,40 Valores), Lúcia Gonçalves Afonso Lama (13,867 va-
lores), Carla Sofia Araújo Martins dos Santos (15,533 valores), Raquel 
Iolanda Pires Lopes (12,733 Valores), Vanda Cristina Afonso de Moura 
(16,933 valores), Maria de Fátima Pimenta Afonso (13 valores), Rosa 
Maria Alves Magalhães (16,267 Valores), Albertina Gonçalves Curral 
(13,133 valores), Maria Leonor da Cruz Surreira (15,933 valores), 
Antónia Sofia Bastos Martins Azevedo Soares (14,733 Valores), Emília 
Veiga Pires Fechas (12,800 valores), Elisa Maria Freitas Costa Ribeiro 
(12,133 valores), Maria Inês Gonçalves Torrão Barroso (13,733 valores), 
Maria da Conceição Pires Miranda (16,533 valores), Luísa Alexandra 
Moura Martins (12,133 valores), Rosa Maria Gil Dias Vilaça (13,467 Va-
lores), Susana Alexandra dos Santos Costa Duarte (14,467 Valores), 
Esperança Gonçalves Barroso (13 valores), Leopoldina Marques Ribeiro 
Nogueira (15,20 Valores), Odete Magalhães Fernandes (12,333 Valores), 
Ana Maria de Moura Rodrigues (16,133 Valores), Maria de Fátima 
Peixoto Fernandes (13,467 valores), Maria Manuela da Costa Teixeira 
(13,133 Valores).

14 de março de 2018. — O Presidente da Câmara, Manuel Orlando 
Fernandes Alves.

311206158 


