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E eu, Renato José da Silva Matos, Técnico Superior Administração 
Pública, em mobilidade, o subscrevi.

24 de maio de 2016. — O Presidente da Câmara, Gonçalo Nuno 
Lagem.

309615124 

 MUNICÍPIO DE PALMELA
Aviso n.º 7456/2016

Procedimento concursal comum para preenchimento de postos de 
trabalho de Assistente Operacional (área funcional de Cantoneiro 
de Limpeza/Arruamentos e Cabouqueiro), em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Dando cumprimento ao disposto na alínea d) n.º 1 do artigo 4.º da 

parte preambular da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que 
cessou a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir do dia 06 de maio de 2016, nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 45.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, o seguinte trabalhador:

Ricardo Jorge Costa Rocha Machado.
12 de maio de 2016. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

Joana Isabel de Castro Vicente Ferreira Monteiro (no uso da compe-
tência subdelegada pelo Despacho n.º 32/2016, de 8 de abril).

309585852 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA
Aviso n.º 7457/2016

Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 
da Lei 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, torna -se público que, por meu despacho datado de 
17 de maio de 2016 e na sequência do procedimento concursal comum 
para o preenchimento de vinte e cinco postos de trabalho na carreira 
assistente operacional, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 156, de 14 de agosto de 2014, foram celebra-
dos contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
ficando colocados na 1.ª posição e 1.º nível remuneratórios, da carreira 
geral de Assistente Operacional, com os seguintes trabalhadores, com 
efeitos a 1 de junho de 2016:

Albano José Silva de Sousa; Francisco Lourenço Cerqueira Correia; 
Luísa Maria Teixeira Jorge; Juvenal Filipe Ribeiro Coutinho; Eduarda 
Ferreira da Cunha de Arrochela Lobo; Marta Augusta Fernandes Linhares.

17 de maio de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Victor 
Manuel Alves Mendes.

309609439 

 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO
Aviso n.º 7458/2016

Licenças sem remuneração
Para os devidos efeitos, torna -se público, que foram concedidas as 

licenças sem remuneração, com duração de 12 meses, nos termos do n.º 1 
do artigo 280.º da Lei n.º 25/2014, 20 de junho (LTFP) aos seguintes 
trabalhadores: Marta Sofia Fernandes Ferreira, integrado na carreira de 
Técnica Superior e Filipe Gabriel Coelho Barros, integrado na carreira 
de Assistente Técnico.

Uma vez que, aos referidos trabalhadores já lhes tinha sido concedida 
licença sem remuneração de longa duração e, pelo facto de não terem 
regressado ao serviço depois de determinada a licença anterior, ficam os 
mesmos abrangidos pelo disposto no n.º 5 do artigo 281.º da LTFP.

31 de maio de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
José Torcato Soares Baptista.

309626546 

 MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

Aviso n.º 7459/2016
Manuel Avelar Cunha Santos, Presidente da Câmara Municipal de 

Santa Cruz da Graciosa, torna público que, no uso das competências 

previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 42.º conjugado com o consignado 
no n.º 4 do artigo 43.º ambos do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, designou Susana de Fátima de Sousa da Silva, portadora do 
cartão de cidadão n.º 12830315, com validade até 9 de junho de 2016, 
emitido pelos serviços da República Portuguesa, residente em Fenais, 
Freguesia de São Mateus, Município de Santa Cruz da Graciosa, para 
exercer as funções de Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência 
(GAP), durante o período de impedimento para o exercício de atividade 
profissional, por nascimento de filho de Ana Isabel Goulart Bettencourt, 
com início a 9 de maio de 2016.

O estatuto remuneratório dos membros dos gabinetes de apoio pessoal 
é o previsto nos números 1 a 3 do artigo 43.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro.

25 de maio de 2016. — O Presidente da Câmara, Manuel Avelar 
Cunha Santos.

309620487 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 7460/2016
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, e do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alte-
rada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, 
por despacho do Exmº. Senhor Presidente da Câmara, de 18/03/2016, no 
uso de competências em matéria de superintendência na gestão e direção 
do pessoal ao serviço do município, conferida pela alínea a) do n.º 2 
do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em 
cumprimento das deliberações da Câmara Municipal, de 12/04/2016, e da 
Assembleia Municipal, de 27/04/2016, se encontra aberto pelo prazo de 
10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário 
da República procedimento concursal comum tendente ao recrutamento 
para ocupação dos postos de trabalho abaixo indicados, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado a 
termo resolutivo certo, pelo prazo de um (1) ano, conforme mapa de 
pessoal desta Câmara Municipal, aprovado pelos Órgãos Executivo e 
Deliberativo Municipais, nos seguintes termos:

Referência 13/2016 — Cinco (5) postos de trabalho; Carreira — Téc-
nico Superior; Categoria — Técnico Superior; Área de atividade — Ar-
quitetura e Engenharia

2 — Nos termos da informação prestada pela GeRAP, no que con-
cerne ao cumprimento do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua versão atualizada, não tendo, 
ainda, sido publicitado qualquer procedimento concursal para consti-
tuição de reservas de recrutamento, e até à sua publicitação, fica tempo-
rariamente dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia à entidade 
centralizada para constituição de reservas de recrutamento.

3 — De acordo com solução interpretativa uniforme da Direção -Geral 
das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homologada 
pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho 
de 2014, “As autarquias locais não têm de consultar a Direção -Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito 
do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação 
de requalificação”.

4 — Caraterização dos postos de trabalho:
Funções de Gestor de Procedimento, previsto no n.º 8 do Regime 

Jurídico da Urbanização, designadamente: Proceder à elaboração de 
informações no âmbito do sistema de gestão territorial, avaliação de 
condicionantes legais (servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública), e relatórios de análise crítica dos conteúdos regulamentares 
e cartográficos dos planos territoriais (PROT, PMOT, PEOT, etc.); 
Análise no âmbito do urbanismo e atividade administrativa associada 
ao planeamento e ordenamento do território, urbanização e edificação, 
licenciamentos urbanísticos, industriais e outras atividades económicas; 
Promover consultas, que nos termos da Lei devam emitir com carácter 
vinculativo pareceres, autorizações, deferimentos, etc.; Elaborar infor-
mações diversas no âmbito da atividade de gestão urbanística municipal; 
Promover mecanismos que permitam garantir a informação aos inte-
ressados; Assegurar a instrução dos processos e a junção subsequente 
de novos documentos; Identificar os obstáculos ao normal desenrolar 
de cada procedimento; Assegurar o cumprimento de prazos; Promover 
e assegurar a apreciação liminar dos pedidos e comunicações respei-
tantes a operações de edificação e ou outras operações urbanísticas no 
Município; Assegurar a instrução dos processos de licenciamento ou 
comunicação prévia relativos a operações de loteamento urbano e a 
obras de urbanização e remodelação de terrenos.

4.1 — Para a generalidade dos postos de trabalho foram definidas as 
seguintes competências: Transversais — Realização e orientação para 
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resultados; Orientação para o serviço público; Inovação e qualidade; 
Otimização de recursos. Específicas da carreira — Trabalho de equipa 
e cooperação; Conhecimentos especializados e experiência.

5 — Local de trabalho — Circunscrição territorial do Concelho de 
Sintra.

6 — Determinação do posicionamento remuneratório:
6.1 — De acordo com o n.º 1 do artigo 38.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, o posicionamento do trabalhador recrutado numa 
das posições remuneratórias da categoria é objeto de negociação com o 
empregador público, a qual terá lugar imediatamente após o termo do 
procedimento concursal, com os limites e condicionalismos impostos 
pelo n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, 
mantido em vigor pelo artigo 18.º da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março, 
ou seja, não pode ser proposta uma posição remuneratória superior à 
auferida relativamente aos trabalhadores detentores de uma prévia re-
lação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, incluindo 
a possibilidade de posicionamento em posição e nível remuneratórios 
virtuais na nova carreira, quando a posição auferida não tenha coin-
cidência com as posições previstas nesta carreira, nem uma posição 
remuneratória superior à segunda, nos restantes casos.

6.2 — Em cumprimento do n.º 3 do artigo 38.º da Lei Geral do Traba-
lho em Funções Públicas, e do n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 
31 de dezembro, mantido em vigor pelo artigo 18.º da Lei n.º 7 -A/2016, 
de 30 de março, os candidatos com vínculo de emprego público informam 
prévia e obrigatoriamente o empregador público do posto de trabalho 
que ocupam e da posição remuneratória correspondente à remuneração 
que auferem.

6.3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, a 
posição remuneratória de referência é a 2.ª posição remuneratória/nível 
remuneratório 15, a que corresponde, presentemente, a remuneração 
base de 1.201,48 euros;

7 — Âmbito do recrutamento:
7.1 — Nos termos do previsto no n.º 5 do artigo 30.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas e ao abrigo das deliberações dos 
órgãos executivo e deliberativo municipais, acima mencionadas, podem 
candidatar -se trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou 
candidatos sem vínculo de emprego público. Podem, ainda, candidatar -se 
trabalhadores detentores de um vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, nos termos das alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 35.º da 
mesma Lei:

Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a executar 
diferente atribuição, competência ou atividade, do órgão ou serviço 
em causa;

Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a executar 
qualquer atribuição, competência ou atividade, de outro órgão ou serviço 
ou que se encontrem em situação de requalificação;

Trabalhadores integrados em outras carreiras.

7.2 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua versão atualizada, não podem ser 
admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na 
carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em situação de 
requalificação, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal 
da Autarquia, idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se 
publicita o presente procedimento.

8 — Requisitos de admissão:
8.1 — Os previstos no artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Fun-

ções Públicas:
Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 

por convenção internacional ou por lei especial;
18 anos de idade completos;
Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para 

o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

8.2 — Nível habilitacional exigido: Licenciatura em Arquitetura e 
Engenharia Civil, ou outras áreas de licenciatura igualmente adequadas 
ao exercício das referidas funções, sem possibilidade de substituição do 
nível habilitacional, por formação ou experiência profissional.

9 — Formalização das candidaturas — A candidatura deve ser for-
malizada através do preenchimento de formulário tipo, de utilização 
obrigatória, em suporte de papel, podendo ser entregue pessoalmente, 
ou remetida pelo correio, com aviso de receção, para o Departamento 
de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, sito na Rua Acácio 
Barreiros, n.º 1 — 2710 -441 Sintra, até ao termo do prazo fixado no 
ponto 1, não sendo admitida a formalização de candidaturas por via 
eletrónica.

9.1 — Documentos a apresentar:
a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de admissão 

a concurso (fotocópia do documento de identificação, certificado 
de registo criminal, declaração do próprio que comprove a posse 
da robustez física e do perfil psíquico exigidos para o exercício 
de funções públicas e comprovativo do cumprimento das leis de 
vacinação obrigatória);

b) Fotocópia do certificado comprovativo da habilitação académica 
e profissional ou outro documento idóneo, legalmente reconhecido 
para o efeito;

c) Os candidatos detentores de vínculo de emprego público devem 
apresentar documento comprovativo do tipo de vínculo de emprego 
público detido, bem como da carreira e categoria de que seja titular, 
da atividade que executa, do posto de trabalho que ocupa, da posição 
remuneratória correspondente à remuneração auferida e do órgão ou 
serviço onde o candidato exerce funções;

d) Curriculum Vitae detalhado, do qual deve constar: identificação 
pessoal, habilitações literárias, qualificações profissionais (formação 
profissional, estágios praticados e trabalhos efetuados) e experiência 
em áreas funcionais específicas, principais atividades desenvolvidas e 
em que períodos, bem como documentos comprovativos da formação 
profissional frequentada, e da avaliação de desempenho obtida no pe-
ríodo relevante para a sua ponderação;

e) Os candidatos com deficiência de grau de incapacidade igual 
ou superior a 60 %, deverão apresentar documento comprovativo da 
mesma.

9.2 — Aos candidatos que exerçam funções nesta Autarquia, é dis-
pensada a apresentação dos documentos indicados nas alíneas a) a c) 
do ponto anterior, bem como os documentos comprovativos dos factos 
indicados no Curriculum, desde que expressamente refiram que os 
mesmos se encontram arquivados no seu processo individual.

9.3 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos de admissão exigíveis, previstos na alínea a) do ponto 9.1, 
aquando da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo determinado a termo resolutivo certo, determina a exclusão do 
procedimento concursal.

9.4 — A não formalização de candidatura nos moldes previstos no 
ponto 9., bem como a não apresentação do documento referido na 
alínea b) do ponto 9.1, dentro do prazo fixado no presente aviso, deter-
mina a exclusão do procedimento concursal.

9.5 — A apresentação de documento falso, determina a participação 
à entidade competente para efeitos de procedimento disciplinar e, ou, 
penal.

10 — Métodos de seleção: À totalidade dos candidatos é aplicado 
um único método de seleção, Avaliação Curricular, conforme previsto 
no n.º 6 do Artigo 36.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-
cas, complementada com o método de seleção facultativo, entrevista 
profissional de seleção a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º 
da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atualizada, 
a utilizar, atenta a urgência do procedimento, de forma faseada, aos 
primeiros vinte candidatos aprovados no primeiro método de seleção, 
conforme previsto na alínea b) do artigo 8.º da Portaria 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, na sua redação atualizada.

10.1 — Avaliação Curricular — de carácter eliminatório, com uma 
ponderação de 70 % na valoração final, expressa numa escala de 
0 a 20 valores, com valoração até às centésimas, a qual resultará 
da classificação obtida através da média aritmética ponderada das 
classificações dos elementos a avaliar, onde são considerados os que 
assumem maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, nome-
adamente os seguintes:

A habilitação académica de base ou nível de qualificação certificado 
pelas entidades competentes;

A formação profissional, considerando -se as áreas de formação e 
aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as com-
petências necessárias ao exercício da função;

A experiência profissional com incidência sobre a execução de ati-
vidades inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade das 
mesmas;

A avaliação do desempenho relativa ao último ano avaliado em que o 
candidato cumpriu ou executou a atribuição, competência ou atividade 
idênticas às do posto de trabalho a ocupar. Na ausência de qualquer 
avaliação de desempenho, será exigida a apresentação de documento, 
emitido pelo serviço respetivo, comprovativo desse facto, caso em que 
o júri atribuirá uma classificação de 12 valores.

10.2 — Entrevista profissional de seleção — de carácter eliminatório, 
com a duração máxima de vinte (20) minutos, e uma ponderação de 
30 % na valoração final, expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
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Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

10.3 — Valoração dos métodos de seleção — Cada um dos métodos 
de seleção, bem como cada uma das fases que comportem, é eliminatório 
pela ordem constante na publicitação, sendo excluídos do procedimento 
os candidatos que não compareçam a qualquer um dos métodos de 
seleção, bem como, os candidatos que tenham obtido uma valoração 
inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado 
o método ou fase seguintes.

10.4 — A ordenação final dos candidatos que completem o proce-
dimento, com aprovação em todos os métodos de seleção aplicados, 
é efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, em 
resultado da média aritmética ponderada, das classificações quantitativas 
obtidas em cada método de seleção.

10.5 — Os parâmetros de avaliação, bem como a grelha classificativa 
e o sistema de valoração final, constam das atas de reunião dos júris 
do respetivo procedimento concursal, as quais serão facultadas aos 
candidatos, sempre que solicitadas.

10.6 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro é 
garantida a reserva de um lugar, a preencher por candidatos que apre-
sentem deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %.

10.6.1 — O candidato com deficiência tem preferência em igualdade 
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência 
legal.

11 — Composição do júri:
Presidente — Diretora do Departamento de Gestão do Território, Lina 

Maria Almeida Catarino Mota Lopes
Vogais efetivos — Técnica Superior, Maria Isabel Rocha Pinto Silva, 

que substituirá a Presidente nas suas faltas e impedimentos; Técnico 
Superior, Bernardo Gonçalo Silva Gouveia Teixeira.

Vogais suplentes — Chefe da Divisão de Gestão e Licenciamento, 
Tânia Sofia Pedro Baleia; Técnica Superior, Ana Maria Fernandes Ma-
tias Sousa.

12 — A publicitação das listas unitárias de ordenação final dos can-
didatos, será efetuada na 2.ª série do Diário da República, afixada 
no Departamento de Recursos Humanos, e disponibilizada na página 
eletrónica da Autarquia — www.cm -sintra.pt.

13 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

20 de maio de 2016. — Por subdelegação de competências, confe-
rida pelo Despacho n.º 1 -PM/2013, de 29 de outubro, a Diretora do 
Departamento de Recursos Humanos, Dr.ª Maria de Jesus Camões 
Cóias Gomes.

309620284 

 MUNICÍPIO DE TAVIRA

Aviso n.º 7461/2016

Alteração do Plano de Pormenor de Pêro Gil
Discussão pública

Jorge Manuel do Nascimento Botelho, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Tavira, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto 
nos artigos 6.º, 89.º e 191.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 
que a Câmara Municipal de Tavira, em reunião realizada em 05/04/2016, 
deliberou aprovar a proposta de alteração do Plano de Pormenor de Pêro 
Gil e proceder à abertura do respetivo período de discussão pública.

Após 5 dias da data da publicação do presente Aviso no Diário da 
República, os cidadãos interessados dispõem do prazo de 25 dias úteis 
para formulação das suas reclamações, observações ou sugestões e infor-
mações, bem como pedidos de esclarecimento, sobre quaisquer questões 
que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de 
alteração. O processo poderá ser consultado no sítio eletrónico do Muni-
cípio (www.cm -tavira.pt) ou nas instalações da Divisão de Planeamento, 
Turismo, Relações Públicas e Fiscalização, todos os dias úteis, nas horas 
normais de expediente. Os interessados, devidamente identificados, 
poderão apresentar as eventuais reclamações, observações ou sugestões 
e informações, bem como pedidos de esclarecimento dentro do período 
atrás referido, por escrito e em impresso próprio disponibilizado pelos 
serviços, dirigidas ao senhor Presidente da Câmara Municipal, para 
Câmara Municipal de Tavira, Praça da República, 8800 -951 Tavira ou 
para camara@cm -tavira.pt.

Para constar e para os demais efeitos se publica o presente Aviso na 
2.ª série do Diário da República, e outros de igual teor vão ser afixa-
dos nos locais de costume e divulgados através do sítio eletrónico do 
Município de Tavira e da comunicação social.

6 de junho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Manuel Nascimento Botelho.

Deliberação
Em reunião ordinária realizada em 05.04.2016 o senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Tavira apresentou ao Executivo a proposta 
n.º 63/2016/CM, referente à alteração do Plano de Pormenor de Pêro 
Gil, propondo deliberar aprovar a proposta de alteração e proceder à 
abertura do período de discussão pública da mesma, nos termos do 
artigo 89.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, estabelecer um 
prazo de 25 dias, contados nos termos do referido no número anterior, 
para formulação das suas reclamações, observações ou sugestões e 
informações, bem como pedidos de esclarecimento, sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo pro-
cedimento de alteração e segundo os procedimentos constantes no 
mesmo artigo e, após o decurso do período de discussão pública, 
deverá dar -se cumprimento aos n.os 3.º, 4.º, 5.º e 6.º do artigo 89.º, em 
conjugação com a alínea d), n.º 3 do artigo 6.º, ambos do Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio.

Após apreciação da proposta, a Câmara Municipal deliberou aprovar 
a mesma por unanimidade.

Mais foi deliberado aprovar a deliberação em minuta, no final da 
reunião, nos termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado 
no n.º 4 do artigo 57.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

6 de junho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Manuel Nascimento Botelho.

609640453 

 MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO

Edital n.º 489/2016
Adelino Augusto da Rocha Soares, presidente do Município de Vila 

do Bispo, torna público que:
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto -Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, encontra -se aberto um período de discus-
são pública, com a duração de 15 dias úteis a contar do dia seguinte ao 
da publicação do presente Aviso na 2.ª série do Diário da República, 
respeitante ao projeto de alterações ao alvará de loteamento n.º 2/96, 
situado na Quinta da Medronheira ou Quinta das Furnas, freguesia 
de Barão de São Miguel, deste concelho, a que se refere o processo 
n.º 03/2014, cuja requerente é a firma Urbanização das Furnas — Ho-
telaria e Turis mo, L.da

Nestes termos, o referido projeto encontra -se patente para con-
sulta entre as 9:00 horas e as 15:00 horas, na secção administrativa 
de operações urbanísticas deste município, convidando -se todos os 
interessados para, no decorrer do prazo acima referido, apresentarem, 
por escrito, as reclamações, observações ou sugestões que acharem 
por convenientes.

1 de junho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Adelino 
Augusto da Rocha Soares.

209635886 

 MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Aviso n.º 7462/2016
Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Vila Viçosa faz público, nos termos e para os efeitos dos 
Artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que se encontra em 
consulta pública, para recolha de sugestões e/ou reclamações, e durante 
o prazo de 30 dias úteis a contar da data da publicação do presente 
Aviso no Diário da República, o Projeto de Alteração Regulamento de 
Trânsito de Vila Viçosa.

Durante este período, podem os interessados consultar o referido 
Projeto de Regulamento, publicitado através do Edital n.º 42/2016, de 
25 de maio, nos locais públicos do costume e disponível na página ele-
trónica do Município de Vila Viçosa em www.cm -vilavicosa.pt, podendo 


