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PARTE H
MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA

MUNICÍPIO DE ALMADA

Aviso n.º 6231/2017

Aviso n.º 6233/2017

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Presidente da Câmara Municipal de 17 de maio de 2017, foi homologada a
cessação do Procedimento para recrutamento de um Fiscal Municipal
de 2.ª Classe, em regime de mobilidade interna na categoria entre dois
órgãos ou serviços, aberto pelo aviso publicado na 2.ª série do Diário da
República n.º 77, de 19 de abril de 2017, por inexistência de candidatos
à prossecução do mesmo.

Para os devidos efeitos, e nos termos do disposto no artigo 101.º do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, torna-se público que durante o período de
30 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República, é submetido a consulta pública o Projeto de Regulamento
de Funcionamento do Corpo de Voluntários de Proteção Civil de Almada, aprovado em reunião ordinária desta Câmara Municipal em 05
de maio de 2017.
Mais se torna público que, durante aquele período, o referido
projeto de regulamento poderá ser consultado no Serviço Municipal de Proteção Civil, sito na Rua dos Lusíadas, Bairro do Matadouro, 2805-027 Pragal, todos os dias úteis, no horário entre as
9h00 -12h30 e 14h -17h, ou no site da internet do Município, em
www.m-almada.pt.
As sugestões deverão ser dirigidas por escrito, dentro do mesmo prazo,
ao Sr. Presidente da Câmara para a morada acima indicada ou para o
endereço eletrónico proteccao.civil@cma.m-almada.pt.

17 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, António
Augusto Amaral Loureiro e Santos.
310502681

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL
Aviso n.º 6232/2017
Vítor Proença, Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal:
Faz saber que decorrente da 2.ª reunião plenária da Comissão de
Consultiva da revisão do PDM de Alcácer do Sal, constituída nos termos do artigo 83.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial (RJIGT) (DL 80/2015, de 14 de maio), conjugado com a
Portaria 277/2015, de 10 de setembro, e que ocorreu no dia 21 de abril
de 2017, no âmbito da qual foi emitido parecer favorável à proposta
de Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal, ao relatório ambiental
e Reserva Agrícola Nacional, a Câmara Municipal de Alcácer do Sal,
procede à abertura de um período de discussão pública da revisão do
Plano Diretor Municipal, conforme previsto nos números n.º 1 e 2 do
artigo 89.º do RJIGT.
Nestes termos torna-se público que, considerando o direito à participação dos interessados, podem ser apresentadas reclamações, observações,
sugestões e pedidos de esclarecimento sobre a revisão do Plano Diretor
Municipal de Alcácer do Sal, durante 30 dias úteis, com início 5 dias úteis
após a publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República,
devendo para o efeito utilizar a ficha de participação disponibilizada
e remetê-la para a Câmara Municipal, para os serviços da Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística, sitos no Edifício dos Serviços Técnicos, Av. João Soares Branco, 7580-246 Alcácer do Sal, que receberá
as participações ou para o email dueh@m-alcacerdosal.pt
Mais se informa que os interessados podem consultar a proposta de
revisão, com todos os elementos que a integram, incluindo o relatório
ambiental, o relatório não técnico, a ata da 2.ª Comissão Consultiva,
os pareceres emitidos e respetivo relatório de ponderação e a ficha de
participação no Município de Alcácer do Sal, nos referidos serviços da
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, na página de internet do
Município e nas sedes das Juntas de Freguesia.
No período de inquérito público realizar-se-ão sessões públicas de
apresentação da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal a divulgar oportunamente.
E para constar mandei publicar este aviso e outros de igual teor,
nos locais habituais, na 2.ª série do Diário da República, na página
da Internet do Município e na comunicação social, conforme disposto
n.º 1 e 2 do artigo 89.º do RJIGT, conjugado com a alínea a) do n.º 4
do artigo 191.º do RJIGT.

3 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Joaquim Estêvão
Miguel Judas.
310501255

MUNICÍPIO DE ARRAIOLOS
Aviso n.º 6234/2017
Mobilidade Interna Intercarreiras
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho,
de 10 de abril de 2017, foi autorizada a mobilidade interna intercarreiras do Assistente Técnico, António Manuel Amante Antas, para a
carreira/categoria de Técnico Superior, nos termos do artigo 93.º e dos
números 2 a 4 do artigo 153.º, do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, conjugado com n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de
31 de dezembro, a partir do dia 01 de maio de 2017, pelo período
de 18 meses, com a remuneração correspondente à 1.ª posição, nível 11
da tabela remuneratória única.
28 de abril de 2017. — A Presidente da Câmara, Sílvia Cristina Tirapicos Pinto.
310479402
Aviso n.º 6235/2017

Nuno Manuel Carvalho, Assistente Técnico do Gabinete de Apoio
à Presidência da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, certifica que,
na ata da reunião de Câmara do dia 25 de maio de 2017, aprovada em
minuta no final da mesma, consta o seguinte teor:
03 — Análise e votação da proposta referente à revisão do PDM — discussão pública.
Deliberação: Aprovada por Unanimidade.
É certidão que extraí e vai conforme o original.

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 as Listas
Unitárias de Ordenação Final de Procedimentos concursais comuns
com vista à constituição de vínculo de emprego público na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento de postos de trabalho do Mapa de Pessoal,
correspondentes às carreiras, categorias de 1 Técnico Superior (Antropologia) e de 1 Técnico Superior (História), abertos pelo Aviso
n.º 9703/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 150,
de 05 de agosto de 2016.
As Listas Unitárias de Ordenação Final, homologadas por
despachos da Sra. Presidente da Câmara Municipal de 28 de
abril de 2017, foram notificadas aos candidatos, através de ofício
registado, encontrando -se afixadas em local visível e público das
instalações do edifício dos Paços do Concelho e disponibilizadas
na página eletrónica em www.cm -arraiolos.pt, tudo nos termos
dos n. os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22
de janeiro.

25 de maio de 2017. — O Assistente Técnico, Nuno Manuel Carvalho.
610527249

3 de maio de 2017. — A Presidente da Câmara Municipal, Sílvia
Cristina Tirapicos Pinto.
310482723

25 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de Alcácer
do Sal, Vítor Proença.
Deliberação

