
18762  Diário da República, 2.ª série — N.º 123 — 1 de julho de 2019 

ativamente uma política de igualdade de oportunidade 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”.

19 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º da LTFP e n.º 1 
do artigo 19 da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual 
redação, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt), por extrato na página do Município de Sever do 
Vouga e num jornal de expansão nacional.

29 de abril de 2019. — O Vice -Presidente da Câmara, Dr. José Manuel 
Barbosa de Almeida e Costa.

312258892 

 MUNICÍPIO DE TAROUCA

Aviso n.º 10862/2019
Valdemar de Carvalho Pereira, Presidente da Câmara Municipal de 

Tarouca, faz público que:
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014 de 20.06, em 06/03/2019 cessou a comissão de serviço de 
Américo dos Santos Correia, no cargo de Chefe de Divisão da Divisão 
de Gestão Urbanística e do Ambiente do mapa de pessoal do Município 
de Tarouca.

7 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Valdemar de Car-
valho Pereira.

312361923 

 MUNICÍPIO DE TONDELA

Aviso (extrato) n.º 10863/2019
José António Gomes de Jesus, presidente da Câmara Municipal de Ton-

dela, em cumprimento da alínea a) do n.º 1 do artigo 122.º do Decreto -Lei 
n.º 80/2015 de 14 de maio, torna público que na reunião ordinária do executivo 
vinte e oito de maio de dois mil e dezanove, foi deliberado por unanimidade 
a aprovação 3.ª correção material da 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal 
de Tondela, de modo a efetuar acertos de cartografia determinados pela trans-
posição de escalas, nomeadamente no Espaço de Atividades Económicas, na 
União de Freguesias de Vilar de Besteiros e Mosteiros de Fráguas.

3 de junho de 2019. — O Presidente da Câmara, José António Gomes 
de Jesus.

Deliberação

Deliberação da Câmara Municipal de Tondela de vinte
e oito de maio de dois mil e dezanove

3.ª Correção material à 1.ª revisão do PDM
Foi presente memória justificativa e descritiva da proposta da 3.ª cor-

reção material à 1.ª revisão do Plano de Diretor Municipal, de modo 
a corrigir os espaços de atividades económica — área de indústria, 
armazenagem e serviços, em Vilar de Besteiros, para que tal catego-
ria passe a coincidir com o limite cadastral da unidade industrial, na 
Carta de Ordenamento publicada, no âmbito da 1.ª correção material à 
1.ª alteração por adaptação do Plano de Ordenamento da Albufeira da 
Aguieira (Declaração n.º 68/2017, de 17 de agosto), efetuada nos ter-
mos das alínea a) e b) do n.º 1, n.º 2 e n.º 3 do artigo 122.º, do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) — Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio.

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 3.ª Correção material 
da 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal. Mais deliberou comunicar à 
Assembleia Municipal e posteriormente à CCDRC e remeter para publi-
cação em Diário da República e depósito através do portal da DGT.

Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos ime-
diatos, de acordo com o exposto no n.º 4 do artigo 34 do Decreto -Lei 
n.º 4/2015 de 7 de janeiro conjugado com o n.º 3 do artigo 57 da Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro.

Tondela, 28 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, José An-
tónio Gomes de Jesus.
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(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
49865 — http://ssaigt.dgterritorio.gov.pt/i/POrd_49865_1821_PO_TIFF.jpg

612364953 

 MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Edital n.º 803/2019

Alteração ao Plano Diretor Municipal de Torres Vedras
para Instalação do Centro Escolar

de A -dos -Cunhados — Abertura do Período de Discussão Pública
Carlos Manuel Antunes Bernardes, Presidente da Câmara Municipal 

de Torres Vedras:
Torna Público, para efeitos no disposto no artigo 6.º, do n.º 2, do 

artigo 89.º e alínea a), do n.º 4, do art.º n.º 191.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14/05, que a câmara em sua reunião ordinária pública 
realizada no dia 27/05/2019, cuja ata foi aprovada em minuta, nos ter-
mos do n.º 3, do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, na sua atual 
redação, a fim de surtir efeitos imediatos, deliberou:

1 — Aprovar a proposta de alteração ao PDMTV, alterada em resul-
tado da fase de concertação;

2 — Determinar a abertura do período de discussão pública, para 
recolha de exposições, observações ou sugestões, nos termos do n.º 1, 
do artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), pelo prazo de 30 dias, que terá início 5 dias após a publicação 
da presente deliberação no Diário da República;

3 — Suspender os procedimentos de informação prévia, licenciamento 
ou comunicação prévia, nas áreas a abranger por novas regras urbanísticas 
constantes da alteração ao plano diretor municipal, a partir da data de início 
do período de discussão pública e até à data de entrada em vigor do plano, 
por força do n.º 1, do artigo 145.º, do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14/05;

4 — Excecionar, ao referido no ponto 3, os pedidos instruídos com 
informação prévia favorável e vinculativa (1 ano) por força do n.º 4, do 
artigo 17.º, do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), 
projetos referentes a obras de edificação em lotes resultantes de opera-
ções de loteamento tituladas por alvará; pedidos de emissão de autori-
zação de utilização; pedidos de emissão de alvará de licenciamento e os 
pedidos referentes a obras de reconstrução ou alteração em edificações 
previstas no artigo 60.º, do RJUE, na sua atual redação, nos termos do 
n.º 4, do artigo 145.º, do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14/05;

5 — Deliberar que na área a abranger pelas novas regras urbanísticas, 
a suspensão apenas afeta os procedimentos de informação prévia, de 
licenciamento ou comunicação prévia cujos pedidos teriam, ao abrigo 
das novas regras urbanísticas, uma decisão diferente daquela que se 
impõe face às regras urbanísticas em vigor.

Mais Torna Público que a proposta de alteração acompanhada pela 
ata da Conferência Preliminar e os demais pareceres, estará disponível 
para consulta no átrio do edifício multisserviços da Câmara Municipal, 
na sede da União de Freguesias de A -dos -Cunhados e Maceira e no sítio 
da internet da Câmara Municipal de Torres Vedras.

Por Último Torna Público que quaisquer participações/sugestões sobre 
a proposta de alteração ao referido Plano poderão ser apresentadas por 
escrito, no Balcão de Atendimento do Edifício Multisserviços da câmara 
municipal, sito na Avenida 5 de Outubro, em Torres Vedras, por correio, 
ou através de correio eletrónico para o endereço geral@cm -tvedras.pt.

Para Constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de 
igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

E eu, Catarina Lopes Avelino, Chefe de Divisão Administrativa (em 
regime de substituição), o subscrevi.

3 de junho de 2019. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel 
Antunes Bernardes.

612358351 

 MUNICÍPIO DE VISEU

Aviso (extrato) n.º 10864/2019

Procedimentos concursais comuns para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado

Para cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º 
da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se público que, se 
encontram abertos procedimentos concursais comuns, para os seguintes 
postos de trabalho:

Postos de trabalho a ocupar:
Referência A: 1 Técnico Superior — Área de Arquitetura, para o 

DAOS;
Referência B: 2 Técnicos Superiores — Área de Arquitetura, para 

o DDEOT;
Referência C: 2 Técnicos Superiores — Área de Engenharia Civil, 

para o DDEOT.
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Caracterização dos postos de trabalho:
Para além das funções constantes do mapa anexo à Lei Geral do Traba-

lho em Funções Públicas (LTFP) aprovada em Anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, desempenham as seguintes tarefas que caracterizam os 
postos de trabalho a ocupar:

Referência A: Conceção e projetos de conjuntos urbanos, edificações, 
obras públicas e objetos, prestando a devida assistência técnica e orientação 
no decurso da respetiva execução; Elaboração de informações técnicas 
na área da respetiva especialidade, incluindo a qualidade e adequação 
de projetos; Colaboração na organização de processos de candidatura 
a financiamentos comunitários; Articula as suas atividades com outros 
profissionais, nomeadamente nas áreas do planeamento do território, 
arquitetura paisagista, reabilitação social e urbana e engenharia; Estudo, se 
necessário, do local mais adequado para a construção da obra; Preparação 
de processos no âmbito do CCP. Anexo ao Decreto -Lei n.º 111 -B/2017, 
de 31/08, para abertura de procedimentos de empreitadas de obras pú-
blica e outros; Integra Júris para apreciação de propostas no âmbito do 
CCP; Acompanhamento de projetos elaborados por gabinetes externos; 
Análise de projetos e verificação das peças entregues por gabinetes exter-
nos; Elaboração de Programas Preliminares para prestações de serviços; 
Acompanhamento na totalidade dos procedimentos de empreitada de obra 
pública abertos até à adjudicação; Acompanhamento de procedimentos 
de prestação de serviços até à sua total conclusão, incluindo a verificação 
das faturas; Elaboração de projetos e estudos para as Juntas de Freguesia 
no âmbito GF’s, na sua área e cumprindo o CCP. Anexo ao Decreto -Lei 
n.º 111 -B/2017, de 31/08; Assistência Técnica a todas as empreitadas cujo 
projeto tenha sido elaborado por Técnicos da Divisão; Colaboração na 
organização de processos de candidatura a financiamentos comunitários; 
Acompanhamento dos procedimentos na Plataforma Eletrónica.

Referência B: Elaboração de projetos de arquitetura; Controlo administrativo 
das operações urbanísticas; Ações de fiscalização das operações urbanísticas; 
Realização de vistorias e inspeções; Participação nos processos de elaboração 
dos planos territoriais de âmbito municipal, assim como nos decorrentes da 
própria dinâmica do planeamento; Delimitação e implementação de unidades 
de execução com redistribuição de benefícios e encargos; Realização de ações 
de concertação no âmbito da execução dos planos com posterior elaboração 
de contratos de urbanização ou de desenvolvimento urbano.

Referência C: Participação nos processos de elaboração dos planos 
territoriais de âmbito municipal, assim como nos decorrentes da própria 
dinâmica do planeamento; Delimitação e implementação de unidades 
de execução com redistribuição de benefícios e encargos; Acompanha-
mento e instrução de processos expropriativos; Realização de ações de 
concertação no âmbito da execução dos planos com posterior elaboração 
de contratos de urbanização ou de desenvolvimento urbano; Controlo 
administrativo das operações urbanísticas; Ações de fiscalização das 
operações urbanísticas; Realização de vistorias e inspeções; Elaboração 
de projetos de obras de urbanização, medição e orçamentação.

Nível Habilitacional exigido:
Referência A: Licenciatura em Arquitetura e membro Efetivo da 

respetiva Ordem;
Referência B: Licenciatura em Arquitetura e membro Efetivo da 

respetiva Ordem;
Referência C: Licenciatura em Engenharia Civil e membro Efetivo 

da respetiva Ordem.

Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data da publicação 
do presente aviso, nos termos do disposto no artigo 18.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril.

O Aviso de abertura dos procedimentos concursais será publicitado na 
íntegra na Bolsa de Emprego Público (BEP) no dia útil seguinte ao da pu-
blicação do presente aviso e na página eletrónica do Município — www.
cm -viseu.pt e afixado no Expositor do Atendimento Único/Atendimento 
Integrado, devendo as candidaturas ser apresentadas no prazo de 10 dias 
úteis, contados a partir da data da referida publicitação.

30 de maio de 2019. — O Vice -Presidente, Joaquim António Ferreira 
Seixas.

312367967 

 Aviso n.º 10865/2019

Procedimento concursal comum para contratação, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, para o preenchimento de dois postos de trabalho na 
carreira/categoria de Técnico Superior — Área de Desporto.
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 33.º conjugado 

o artigo 30.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 que se encontra disponível na página eletrónica do Municí-
pio — www.cm -viseu.pt e no Expositor do Atendimento Único/Aten-
dimento Integrado, a lista ordenada alfabeticamente com os resultados 
obtidos no 1.º método de seleção — Prova de Conhecimentos e 
Avaliação Curricular, referentes ao procedimento concursal comum 
para contratação, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para o preenchimento de dois 
postos de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior — Área 
de Desporto, aberto por Aviso n.º 9748/2017, publicado na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 162, de 23 de agosto.

7 de junho de 2019. — A Presidente do júri, Dora Maria Mariano 
Gonçalves.

312367675 

 FREGUESIA DE ALVALADE

Aviso (extrato) n.º 10866/2019

Procedimento concursal para constituição de reservas
de recrutamento

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril e no n.º 2 do artigo 33.º do anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, no uso da competência subdelegada pelo 
presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, Dr. José António Borges, 
através de Despacho n.º 366/2018, de 2 de outubro, torna -se público 
que, por deliberação do Órgão Executivo de 03 de junho de 2019, se 
encontra aberto por um período de 10 (dez) dias úteis, a contar da data 
da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento 
concursal para a constituição de reservas de recrutamento, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 
a carreira/categoria de Assistente Técnico, para a Divisão Administrativa.

Atribuições/Competências/Atividades: executar tarefas administrati-
vos de carácter geral; dar apoio administrativos aos restantes serviços da 
Freguesia; executar tarefas de arquivo; fornecer aos fregueses e utentes 
as informações verbais e telefónicas; efetuar o encaminhamento dos 
fregueses e utentes para os serviços adequados, quando necessário.

Local de trabalho: área territorial da Freguesia de Alvalade, sem 
prejuízo das deslocações inerentes ao exercício das funções.

Nível habilitacional exigido de acordo com os artigos 34.º e 86.º da 
LTFP: 12.º ano de escolaridade.

Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data da publicação 
do presente aviso.

O texto integral encontra -se publicado na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na página eletrónica da Freguesia: 
https://www.jf -alvalade.pt/

5 de junho de 2019. — O Vogal da Junta de Freguesia, Mário Branco.
312361153 

 Aviso (extrato) n.º 10867/2019

Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo
de emprego público a termo resolutivo incerto

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Por-
taria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril e n.º 2 do artigo 33.º do anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, no uso da competência subdelegada 
pelo presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, Dr. José António 
Borges, através de Despacho n.º 366/2018, de 2 de outubro torna -se 
público que, por deliberação do órgão executivo de 03 de junho de 
2019, se encontra aberto por um período de 15 (quinze) dias úteis, a 
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 
procedimento concursal comum para ocupação, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, o seguinte 
posto de trabalho:

Carreira/Categoria: Assistente Operacional/Assistente Operacio-
nal — 1 (um) posto de trabalho.

Atribuições/Competências/Atividades: manutenções de limpeza na 
via pública.

Local de trabalho: área territorial da Freguesia de Alvalade, sem 
prejuízo das deslocações inerentes ao exercício das funções.

Nível habilitacional exigido de acordo com os artigos 34.º e 86.º da 
LTFP.

Exige -se a escolaridade mínima obrigatória, de acordo com a idade, 
ou seja, aos nascidos até 31/12/1966 é exigida a 4.ª classe; aos nascidos 
após 01/01/1967 é exigida a 6.ª classe ou 6.º ano de escolaridade e aos 
nascidos após 01/01/1981 é exigido o 9.º ano de escolaridade (sem pre-


