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MUNICÍPIO DE SETÚBAL

MUNICÍPIO DA TROFA

Aviso n.º 158/2017

Aviso (extrato) n.º 161/2017

Maria das Dores Marques Banheiro Meira, Presidente da Câmara
Municipal de Setúbal, torna público, conforme deliberação tomada em
reunião ordinária da Câmara Municipal de 23 de novembro de 2016 nos
termos do Artigo 101.º, do Novo Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que
é submetido a consulta pública o “Projeto de Regulamento de Utilização
da Embarcação Maravilha do Sado”, durante o prazo de 30 dias úteis a
contar da data da publicação do texto integral do projeto no Jornal de
Deliberações do Município de Setúbal, e que se encontra disponível ainda
no sítio eletrónico oficial do município em www.mun-setubal.pt.
Qualquer interessado poderá apresentar, durante o período de consulta
pública, por escrito, sugestões sobre quaisquer questões que possam ser
consideradas relevantes no âmbito do procedimento, conforme disposto no
n.º 2, do Artigo 101.º, do CPA, dirigidas à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, via correio normal (Paços do Concelho, Praça do Bocage 2901-866 Setúbal) ou via correio eletrónico (seag@mun-setubal.pt).
24 de novembro de 2016. — A Presidente da Câmara, Maria das
Dores Meira.
310099642

MUNICÍPIO DE SILVES
Aviso n.º 159/2017
Alteração do Plano Diretor Municipal de Silves
Torna-se público, nos termos dos artigos 76.º, n.º 1 e 119.º, n.º 1 do
Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, conjugados com o artigo 12.º,
n.º 2 do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei
n.º 21/2016, de 19 de julho e do artigo 56.º do anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, que a Câmara Municipal de Silves, em reunião de
Câmara de 14 de dezembro de 2016, deliberou proceder à elaboração da
alteração ao Plano Diretor Municipal de Silves tendo aprovado os Termos
de Referência que fundamentam a sua oportunidade, fixam os respetivos
objetivos e estabelecem o prazo de 80 dias para a sua elaboração.
Torna-se ainda público que os Termos de Referência da referida alteração estão disponíveis para consulta na página de internet da Câmara
Municipal de Silves (www.cm-silves.pt).
20 de dezembro de 2016. — A Presidente da Câmara Municipal de
Silves, Rosa Cristina Gonçalves da Palma.
Deliberação
Deliberar, por unanimidade, iniciar a elaboração da alteração do
Plano Diretor Municipal de Silves (PDM), aprovando os Termos de
Referência e a Minuta de aviso a publicitar a presente deliberação. Mais
se delibera dar conhecimento à CCDR Algarve do teor da presente e da
documentação que a acompanha.
20 de dezembro de 2016. — A Presidente da Câmara Municipal de
Silves, Rosa Cristina Gonçalves da Palma.
610111897

MUNICÍPIO DE TAVIRA
Aviso n.º 160/2017

Lista unitária de ordenação final para seis postos de trabalho
da carreira e categoria de Assistente Operacional
Nos termos e para os efeitos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, torna-se pública
a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal comum, na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de
seis postos de trabalho, correspondentes à carreira e categoria de assistente operacional, aberto por aviso n.º 4273/2016, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 61, em 29 de março e retificado por aviso
n.º 6351/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 97, em
19 de maio, depois de homologada por despacho do Vice-Presidente da
Câmara Municipal, por impedimento do Senhor Presidente da Câmara,
com competências para o efeito, datado de 29 de novembro de 2016.
Candidatos Aprovados: 1.º Miguel Adalberto Marques Machado, com
16,60 valores; 2.º Joaquim da Silva Pereira, com 15,60 valores; 3.º Maria
José Magalhães Alves, com 14,30 valores, 4.º Maria de Fátima Paulos
Nunes Ferreira, com 14,15 valores; 5.º Vítor Manuel Mariano Teixeira,
com 12,25 valores.
Para efeitos do n.º 6 do citado artigo 36.º, a lista unitária de ordenação
final dos candidatos aprovados foi afixada nos Polos I e II da Câmara
Municipal da Trofa e disponibilizada na página eletrónica do município
(www.mun-trofa.pt).
16 de dezembro de 2016. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal,
por impedimento do Senhor Presidente da Câmara, Prof. António da
Costa Azevedo.
310112252

MUNICÍPIO DE VALENÇA
Aviso n.º 162/2017
Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
e nomeação do júri 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 20/06, torno público que, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com Jorge Manuel
Gonçalves Ribas, a sequência do procedimento concursal aberto pelo
Aviso n.º 60/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 2, de
05 de janeiro de 2016, para a categoria de Assistente Operacional — Área
Funcional de Coveiro, com inicio a 01 de dezembro de 2016.
A remuneração será a correspondente à 1.ª posição remuneratória,
nível 1, no valor de 530,00€ (quinhentos e trinta euros).
Para os efeitos previstos no artigo 46.º da LGTFP, o júri do período
experimental tem a seguinte composição:
Presidente — Jorge Manuel Rio Tinto Azevedo, Chefe de Divisão.
Vogais efetivos: Paula Cristina Pinheiro Vasconcelos Mateus, Chefe
de Divisão, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos e Hélder Eónio Carvalho Pereira, Técnico Superior.
Vogais suplentes: Vítor Manuel Pires de Araújo, Chefe de Divisão e
Carla Maria Rocha Pereira Mendes, Técnico Superior.
2 de dezembro de 2016. — A Vereadora, Elisabete Maria L. A.
Domingues.
310105984

Relatório do Estado do Ordenamento do Território
(REOT) — Discussão Pública
Torna-se público que, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 189.º
do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a Câmara Municipal deliberou, em reunião extraordinária realizada no dia 20 de dezembro de
2016, a submissão do Relatório do Estado do Ordenamento do Território
(REOT) a um período de discussão pública de 30 dias úteis.
Após 5 dias da data da publicação do presente Aviso no Diário da
República, os interessados poderão consultar o REOT, bem como a referida deliberação, na página da internet do Município de Tavira (www.
cm-tavira.pt) e nas instalações da Divisão de Planeamento, Turismo,
Relações Públicas e Fiscalização. As participações deverão ser feitas
em impresso próprio disponibilizado nesses locais.
21 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal,
Jorge Manuel Nascimento Botelho.
210113232

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS
Aviso n.º 163/2017
Município de Valpaços — Conclusão do período experimental
Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 46.º do anexo à
Lei n.º 35/2014, de 20/06, na sua redação atualizada, e de acordo
com os despachos de homologação do Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Valpaços, datados de 19 de dezembro de 2016, torna-se pública a conclusão com sucesso do período experimental, na
sequência de procedimento concursal comum para constituição de
relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado,
aberto por aviso n.º 14558/2014 publicado no Diário da Repú-

