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19 — A decisão final e participação dos interessados, a ata que contém a lista de classificação final, acompanhada das restantes atas, será
comunicada através de notificação, nos termos dos artigos 38.º, 39.º e
40.º do Decreto-lei, que rege o presente concurso.
20 — Prazo de validade: o concurso é válido para os lugares postos
a concurso, caducando com o preenchimento dos mesmos.
21 — Nos termos do Despacho Conjunto n.º 373/2000, 01 de março,
em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º, da Constituição da República
Portuguesa, a Administração Pública enquanto entidade empregadora,
promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam-se as
normas constantes da legislação atualmente em vigor.

da Câmara Municipal da Figueira da Foz, ou ainda para o email participacaopublica.du@cm-figfoz.pt, ou através da plataforma websig criada
para o efeito e disponível no site da Câmara Municipal.
Para os devidos e legais efeitos emite-se e publica-se o presente Edital,
que será afixado no Átrio dos Paços do Concelho, nas sedes das Juntas
de Freguesia e na página da internet do município, www.cm-figfoz.pt

21 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Albino Rainho Ataíde das Neves.
311940561

A Vereadora dos Recursos Humanos (competências delegadas a
26.10.2017), Dra. Maria Alcina Domingues Cerdeira e em cumprimento
do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho de 2014, torna-se público que foi extinta a relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado de José João Correia Ferreira,
assistente operacional, com efeitos a 01.10.2018.

Aviso n.º 1186/2019
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Maiorca (ARU de
Maiorca) e respetiva Operação de Reabilitação Urbana (ORU)
do tipo Sistemática, orientada por um Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana — PERU.
João Albino Rainho Ataíde das Neves, Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, torna público que a Câmara Municipal, em
reunião pública de vinte e um de dezembro de 2018 deliberou submeter
a discussão pública a delimitação da ARU de Maiorca e respetiva Operação de Reabilitação Urbana (ORU) do tipo Sistemática orientada por
um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana — PERU, de acordo
com o previsto nos artigos 13.º, 33.º e n.º 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na atual redação da Lei n.º 32/2012 de 14
de agosto, a qual será promovida nos termos do disposto no artigo 89.º
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
O período de discussão pública terá início no 5.º dia posterior à publicação do presente Aviso no Diário da República, com a duração de
20 dias, nos termos previstos no disposto no n.º 2 do artigo 89.º do RJIGT.
Durante este período, os interessados poderão apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões por escrito devidamente identificadas
e dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz ou
para o correio eletrónico participacaopublica.du@cm-figfoz.pt.
Mais se informa que o documento da proposta se encontra disponível para consulta, nos dias úteis das 9.00h às 16.30h, no serviço
de atendimento ao público da Divisão de Urbanismo e ainda no link
http://www.cm-figfoz.pt/index.php/urbanismo/reabilitacao-urbana
7 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, João Albino Rainho
Ataíde das Neves.
311969455
Edital n.º 123/2019
Carlos Ângelo Ferreira Monteiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, torna público, que a Câmara Municipal, em reunião pública de 26 de novembro de 2018, deliberou submeter a consulta
pública pelo período de 15 dias, a ter inicio após publicação do presente
Edital em Diário da República, a proposta de atualização do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI), de acordo
com o disposto no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de
28 de junho, na sua atual redação, e nos n.os 5 a 7 do artigo 4.º do Regulamento anexo ao Despacho n.º 443-A/2018, de 9 de janeiro, alterado
pelo Despacho n.º 1222-B/2018, de 2 de fevereiro.
Mais se informa os eventuais interessados na presente consulta pública, que a proposta de atualização do PMDFCI da Figueira da Foz,
foi objeto dos seguintes pareceres:
Parecer Prévio Favorável da Comissão Municipal de Defesa da Floresta da Figueira da Foz, obtido em 14 de dezembro de 2018
Parecer Vinculativo Positivo, exarado pelo Instituto da Conservação
da Natureza e das Floresta, I. P., obtido em 3 de janeiro de 2019
A proposta de atualização do plano estará disponível no serviço de
atendimento ao munícipe da Divisão de Urbanismo, todos os dias úteis
das 9:00h às 16:30h, encontrando-se também disponível na página da
internet do município www.cm-figfoz.pt.
Durante o referido período de consulta pública, qualquer interessado
poderá apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, por
escrito, em documento devidamente identificado, dirigido ao Presidente

11 de janeiro de 2019. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal
da Figueira da Foz, Carlos Ângelo Ferreira Monteiro.
311973837

MUNICÍPIO DO FUNDÃO
Aviso n.º 1187/2019

18 de dezembro de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos,
Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira.
311951586

MUNICÍPIO DE LOULÉ
Aviso n.º 1188/2019
Marilyn Zacarias Figueiredo, com competências delegadas pelo
Despacho n.º 1-DL/2018 de 22/03/2018, em cumprimento do disposto
no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que na
sequência do recurso à reserva de recrutamento interna do procedimento
concursal comum n.º 06/2017, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 185, de 25/09/2017, foi celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com o trabalhador, António Manuel Amado Silva, com início a 21/12/2018, na categoria de Técnico Superior da carreira de Técnico Superior, 2.ª posição
remuneratória, nível remuneratório 15.
2 de janeiro de 2019. — A Vereadora, Marilyn Zacarias.

311967649

Aviso n.º 1189/2019
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho da signatária,
com competências delegadas pelo Despacho n.º 1-DL/2018 de 22 de
março de 2018, datado de 19 de dezembro de 2018, foi concedida à
Técnica Superior da carreira de Técnico Superior, Teresa Isabel Nascimento Guerreiro, licença sem remuneração de longa duração, com
efeitos a 16 de setembro de 2018, ao abrigo e nos termos do disposto
nos artigos 280.º e 281.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
2 de janeiro de 2019. — A Vereadora, Marilyn Zacarias.

311967179

MUNICÍPIO DE LOURES
Aviso n.º 1190/2019
Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
Para os devidos efeitos, torna-se pública a celebração de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a partir de 28
de dezembro de 2018, com Amália Gonçalves Rodrigues, Ana Cristina
Simões Santos Pereira, Carla Cesaltina Cabral Rodrigues, Marta Maia
da Cruz Soeiro Martins, Roxana Barbu Ribeiro, Teresa Maria Costa
Ragageles Rações Cotovio e Teresa Paula Dias Soeiro Chumbeiro, na
categoria de Assistente Operacional da carreira geral de Assistente Operacional, na 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 2 da Tabela
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 4609/2018, publicado
em Diário da República, 2.ª série, n.º 68 de 6 de abril de 2018, para
constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 de janeiro de 2019. — O Diretor do Departamento, Carlos Santos.
311959808

