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Diário da República, 2.ª série — N.º 111 — 11 de junho de 2018
Aviso n.º 7784/2018
Lista de Classificação Final

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública
a Lista de Classificação Final relativa ao procedimento concursal para a
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
para ocupação de 1 posto de trabalho da carreira e categoria de assistente
operacional (Auxiliar de Serviços Gerais), previsto no mapa de pessoal,
publicado na página eletrónica do Município em 13 de março de 2018:
Maria Isabel dos Santos Araújo — 16,25 valores.
A Lista de Classificação Final, homologada por despacho do Presidente da Câmara, de 23/05/2018, foi notificada à candidata, através
de ofício registado, encontrando-se afixada em local visível e público
nas instalações do Município e disponibilizada na página eletrónica
em www.cmav.pt nos termos dos n.os 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 janeiro.
Da homologação da lista de classificação final não cabe recurso
hierárquico.
24 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. João Manuel
do Amaral Esteves.
311392815
Aviso n.º 7785/2018
Lista de Classificação Final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se
pública a Lista de Classificação Final relativa ao procedimento concursal
para a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para ocupação de 1 posto de trabalho da carreira e categoria de
técnico superior (Arquitetura e Urbanismo), previsto no mapa de pessoal,
publicado na página eletrónica do Município em 13 de março de 2018:
Joana Margarida Fernandes Soares — 16,25 valores.
A Lista de Classificação Final, homologada por despacho do Presidente da Câmara, de 23/05/2018, foi notificada à candidata, através
de ofício registado, encontrando-se afixada em local visível e público
das instalações do Município e disponibilizada na página eletrónica
em www.cmav.pt nos termos dos n.os 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 janeiro.
Da homologação da lista de classificação final não cabe recurso
hierárquico.
24 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. João Manuel
do Amaral Esteves.
311392831

Código de oferta n.º OE20170/0388 — 3 (três) postos de trabalho para
exercer funções de Assistente Operacional na área dos Serviços Gerais
Código de oferta n.º OE20170/0392 — 1 (um) posto de trabalho para
exercer funções de Assistente Operacional na área dos Equipamentos
Desportivos
Código de oferta n.º OE20170/0377 — 1 (um) posto de trabalho para
exercer funções de Técnico Superior na área da Gestão
Código de oferta n.º OE20170/0391 — 1 (um) posto de trabalho
para exercer funções de Assistente Operacional na área dos Parques
e Viaturas
Código de oferta n.º OE20170/0382 — 4 (quatro) postos de trabalho
para exercer funções de Assistente Operacional na área do Atendimento.
24 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, António Pinto Dias Rocha.
311401513

MUNICÍPIO DO CADAVAL
Aviso n.º 7787/2018
Projeto de Regulamento do Orçamento
Participativo do Cadaval
José Bernardo Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Cadaval, ao
abrigo da competência constante na alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º e para
efeitos do estatuído pelo artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
torna público que, na reunião do executivo municipal realizada no dia 24
de abril de 2018, foi deliberado, para efeitos do artigo 101.º do Código do
Procedimento Administrativo, submeter a consulta pública, pelo prazo de
30 dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República, o “Projeto de Regulamento do Orçamento Participativo do Cadaval”.
Durante esse período poderão os interessados consultar o mencionado projeto de regulamento no Balcão Único de Atendimento, desta
Autarquia, durante o horário normal de expediente: dias úteis das 8h30
às 16h00, o qual ficará igualmente disponível na página eletrónica do
Município (www.cm-cadaval.pt).
Os interessados, no decurso desse prazo poderão dirigir por escrito as
suas sugestões ao Presidente da Câmara Municipal, Av. Dr. Francisco
Sá Carneiro — Paços do Concelho, 2550-103 Cadaval.
24 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, José
Bernardo Nunes, Dr.
311381264

MUNICÍPIO DE CANTANHEDE
Aviso n.º 7788/2018
Aprovação da Alteração por Adaptação do Plano
de Urbanização de Febres

MUNICÍPIO DE BELMONTE
Aviso (extrato) n.º 7786/2018
Para os devidos efeitos, torna-se público que por deliberação da Câmara Municipal de Belmonte, tomada em reunião de 19 de abril de 2018,
com base nos fundamentos exarados na proposta da presidência e com a
aprovação da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro que permite a regularização extraordinária de vínculos precários de pessoas que exercem ou
tenham exercido funções que correspondem a necessidades permanentes
dos serviços do Município e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 38.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, foram anulados os procedimentos
concursais comuns para a constituição de vínculo de emprego público na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos postos de trabalho e carreira/categoria abertos pelo Aviso
n.º 13028/2017, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 209, de
30 de outubro de 2017, e publicados a 31 de outubro de 2017 na Bolsa de
Emprego Público (BEP) com os códigos de oferta seguintes:
Código de oferta n.º OE20170/0375 — 2 (dois) postos de trabalho para
exercer funções de Técnico Superior na área da Comunicação social
Código de oferta n.º OE20170/0376 — 1 (um) posto de trabalho para
exercer funções de Técnico Superior na área da Engenharia Civil
Código de oferta n.º OE20170/0378 — 1 (um) posto de trabalho para
exercer funções de Assistente Técnico na área do Património
Código de oferta n.º OE20170/0383 — 1 (um) posto de trabalho para
exercer funções de Assistente Técnico na área Jurídica

Pedro António Vaz Cardoso, Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Cantanhede, torna público, que a Câmara Municipal, em sua sessão ordinária realizada em 15/05/2018, deliberou aprovar por declaração, nos termos
do disposto no n.º 3 do artigo 121.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de
maio (Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial — RJIGT),
a Alteração por Adaptação do Plano de Urbanização de Febres, publicado
através do Aviso n.º 28562/2008, no DR n.º 232, 2.ª série, de 28 de novembro de 2008, para transposição da Reserva Ecológica Nacional (REN) e
da Reserva Agrícola Nacional (RAN) do Município de Cantanhede, delimitadas no âmbito do processo da 1.ª Revisão do PDM, em cumprimento
do consagrado na b) do n.º 1 do artigo 121.º do RJIGT.
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 121.º do RJIGT, a Câmara
Municipal deu conhecimento da referida declaração à CCDRC e à
Assembleia Municipal.
Assim, e em conformidade com o disposto na alínea k) do n.º 4 do
artigo 191.º do RJIGT, publica-se a deliberação da Câmara Municipal
de Cantanhede que aprovou, por declaração, a Alteração por Adaptação
do Plano de Urbanização de Febres, com a republicação da respetiva
Planta de Condicionantes, consagrando as alterações decorrentes da
incorporação das delimitações da REN e da RAN aprovadas para o
Município de Cantanhede.
Assim, para os devidos e legais efeitos, republica-se no Diário da
República a Planta de Condicionantes do Plano de Urbanização de
Febres.
24 de maio de 2018. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Cantanhede, Pedro António Vaz Cardoso.

