
17146  Diário da República, 2.ª série — N.º 116 — 19 de junho de 2018 

 MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO

Aviso n.º 8298/2018

Discussão Pública do Programa Estratégico de Reabilitação 
Urbana de Casal Novo do Rio

Emílio Augusto Ferreira Torrão, Presidente da Câmara Municipal de 
Montemor -o -Velho, torna público, que a Câmara Municipal em reunião 
de câmara de 21 de maio de 2018, deliberou aprovar a proposta do 
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Casal Novo do Rio e 
submeter a mesma a discussão pública.

Assim o período de discussão pública será de 20 dias consecutivos, 
com inicio a partir do quinto dia útil após publicação do aviso no Diá-
rio da República Eletrónico (DRE), nos termos do n.º 4 do artigo 17.º 
do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na atual redação da Lei 
n.º 32/2012, de 14 de agosto e n.º 1 do artigo 89.º do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).

Durante este período, os interessados podem apresentar, por escrito, 
as suas reclamações, observações ou sugestões através de requerimento 
dirigido ao Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal, identificando 
devidamente o seu subscritor, podendo as mesmas ser entregues pre-
sencialmente no Balcão Único do Município /via CTT para Praça da 
República, 3140 -258 Montemor -o -Velho/ via correio eletrónico para 
peru_montemor@cm -montemorvelho.pt

A proposta do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de 
Casal Novo do Rio (PERU) pode ser consultada no Balcão Único 
do Município, durante o horário de expediente, na portaria do par-
que logístico do município, que se encontra aberta todos os dias 
incluindo sábados, domingos e feriados, entre as 9h00 e as 16h00, 
assim como no site Institucional do Município Montemor -o -Velho 
em www.cm -montemorvelho.pt

Para constar se lavrou o presente Aviso que vai ser publicado nos 
lugares públicos do costume.

25 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Montemor -o -Velho, Emílio Augusto Ferreira Torrão, Dr.

311386773 

 Aviso n.º 8299/2018

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU)

Operação de Reabilitação Urbana (ORU) 
de Montemor -o -Velho

Emílio Augusto Ferreira Torrão, Presidente da Câmara Municipal 
de Montemor -o -Velho, torna público, nos termos n.º 1 do artigo 17.º 
do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei 
n.º 32/2012 de 14 de agosto, e alterado pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, 
de 9 de setembro, que a Assembleia Municipal de Montemor -o -Velho 
em sessão ordinária realizada em 30 de abril de 2018, deliberou apro-
var, sob proposta da Câmara Municipal na sua reunião extraordinária 
de 30 de abril, o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU 
de Montemor -o -Velho.

Mais se informa que, nos termos do n.º 5 do artigo 17.º do RJRU, os 
elementos que acompanham o Programa Estratégico de Reabilitação 
Urbana e a respetiva Operação de Reabilitação Urbana, poderão ser 
consultados no site da internet da Câmara Municipal de Montemor -o-
-Velho, www.cm -montemorvelho.pt.

25 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Emílio 
Augusto Ferreira Torrão, Dr.

311386757 

 MUNICÍPIO DE MOURA

Aviso n.º 8300/2018
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 4.º do Preâmbulo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-
-se público que na sequência da homologação da lista de ordenação final, 
referente ao procedimento concursal comum para provimento de 1 posto 
de trabalho de Assistente Operacional (Transportes Coletivos), aberto 
por aviso publicado no Diário da República, n.º 133, 2.ª série do dia 

12/07/2017 e de 1 posto de trabalho de Assistente Operacional (Higiene 
e Limpeza), aberto por aviso publicado no Diário da República, n.º 204, 
2.ª série do dia 24/10/2016, foram celebrados contratos de trabalho, em 
funções públicas, por tempo indeterminado, com os candidatos, Carlos 
Manuel Candeias Neves, Assistente Operacional (Transportes Coletivos) 
e João Luís Fialho Limpo, Assistente Operacional (Higiene e Limpeza), 
este da subsequente constituição de reserva de recrutamento, para a 
carreira e categoria acima referida, 1.ª posição, nível 1, com efeitos a 
contar do dia 01 de junho de 2018.

Mais se torna público que, o período experimental de vínculo teve 
início no dia 01 de junho de 2018, tem a duração de 90 dias e será 
avaliado de acordo com a seguinte fórmula: 

CF = (0,60 x ER) + (0,30 x R) + (0,10 x AF)
sendo que:

CF = Classificação Final; 
ER = Elementos Recolhidos pelo júri; 
R = Relatório; 
AF = Ações de Formação frequentadas.
1 de junho de 2018. — O Chefe da Divisão de Gestão Administrativa 

e Recursos Humanos, Joaquim Cadeirinhas.
311395829 

 MUNICÍPIO DE OEIRAS

Aviso n.º 8301/2018

Conclusão com sucesso de período experimental
No uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e nos termos 
dos artigos 45.º e seguintes do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 
(LTFP), torna -se público que, por despacho datado de 23 de abril de 2018, 
da Sr.ª Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas deste Município, por de-
legação de competências, ao abrigo do Despacho n.º 39/GP/2018, de 15 
de maio, foi homologada a avaliação final do período experimental dos 
seguintes trabalhadores, na carreira/categoria de assistente operacional: 
Fernando Jorge Sanches Moreira e Sílvia Manuela Geadas Beja.

De acordo com os respetivos processos de avaliação, elaborados nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 46.º da LTFP, o referido período 
experimental foi concluído com sucesso, sendo contado para efeitos da 
atual carreira e categoria.

2 de junho de 2018. — A Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas, 
Rosa Lopes.

311397205 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 8302/2018

Alteração às especificações do alvará de loteamento n.º 197
Urbanização Sadigolf — Palmela — Notificação por anúncio
Álvaro Manuel Balseiro Amaro, Presidente da Câmara Municipal 

de Palmela notifica, nos termos conjugados da alínea e) do n.º 1 e do 
n.º 4 do artigo 112.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), 
publicado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, os proprietários 
dos lotes constituídos pelo alvará de loteamento n.º 197, titulado a favor 
de Sadigolf — Turismo S. A., (Processo de Loteamento L -38/92), sito 
em Algeruz, freguesia e concelho de Palmela, que foi requerida por Raul 
Delso Hernandez e por Carla Sofia Lopes da Costa Leitão, a alteração 
à licença de loteamento titulada pelo alvará antes invocado, especifica-
mente às seguintes prescrições dos lotes n.º 17, 53, 60, 135 e 146:

Lote n.º 17 — subdivisão do lote em dois lotes, denominadas 17a 
e 17b, em que a área existente é dividida em partes iguais e a passa a ser 
de 1.029 m2 em cada um. As áreas de implantação de cada lote passam 
a ser de 240 m2 e a área bruta de construção passa a 265 m2;

Lote n.º 53 — subdivisão do lote em dois lotes, denominados 53a 
e 53b, em que a área existente é dividida em partes iguais e a passa a 
ser de 1.262,50 m2 em cada um. As áreas de implantação de cada lote 
passam a ser de 240 m2 e a área bruta de construção passa a 265 m2;

Lote n.º 60 — subdivisão do lote em dois lotes, denominadas 60a 
e 60b, em que a área existente é dividida em partes iguais e a passa a 
ser de 1.541,50 m2 em cada um. As áreas de implantação de cada lote 
passam a ser de 297 m2 e a área bruta de construção passa a 330 m2;
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Lote n.º 135 — alteração do uso, de comércio/serviços para habitação, 
e atribuição de maior capacidade construtiva (acréscimo de 34 fogos). 
Para além desta questão é ainda proposta uma cave neste lote, para 
parqueamento, com capacidade para 55 lugares de estacionamento de 
veículos ligeiros, os quais se pretende possam ser independentes dos 
fogos deste lote.

Lote n.º 146 — subdivisão do lote em dois lotes, denominados 146a 
e 146b, em que a área existente é dividida em partes iguais e a passa a ser 
de 1.384 m2 em cada um. As áreas de implantação de cada lote passam 
a ser de 254 m2 e a área bruta de construção passa a 283 m2;

Com as variações acima referidas verificam -se as seguintes alterações 
nos parâmetros urbanísticos gerais do alvará:

Aumento do número de lotes (de 150 para 154);
Aumento do número de fogos (de 272 para 310);
Aumento da área total de construção em 602,00 m2 (de 80.053,00 m2 

para 85.655,00 m2).

Assim e para os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 27.º do Decreto -Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, 
de 09 de setembro (RJUE), mais se notifica que dispõem de prazo 
de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de publicação no Diário da 
República em um jornal local e no “site” da Câmara Municipal de 
Palmela — www.cm -palmela.pt, do presente anúncio, para pronúncia 
escrita sobre a pretensão antes identificada, a dirigir à Câmara Muni-
cipal de Palmela.

E eu, Jorge Martinho, Chefe da Divisão de Administração Urbanística, 
da Câmara Municipal do Concelho de Palmela, o subscrevi.

12 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, Álvaro Manuel 
Balseiro Amaro.

311422493 

 MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Aviso (extrato) n.º 8303/2018
Em cumprimento do estipulado no art.º 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torna -se público que caducou o contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado celebrado com Maria Teresa 
Moreira Maia, Assistente Operacional, posição e nível remuneratório 1, 
(580,00€) por lhe ter sido deferida a Pensão de Velhice, com data de 
início em 8 de março de 2018.

15 de maio de 2018. — O Vereador dos Recursos Humanos, 
Dr. Rodrigo Santos Lopes.

311383938 

 Aviso (extrato) n.º 8304/2018
Nos termos do art.º 4.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se 

público que, por motivo de aposentação, cessa a relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado com Reinaldo Frederico 
Barbosa Meireles, Assistente Técnico, posição e nível remuneratório 7/12 
(1084,76€), a partir de 1 de junho de 2018;

16 de maio de 2018. — O Vereador dos Recursos Humanos, 
Dr. Rodrigo Santos Lopes.

311383881 

 MUNICÍPIO DE POMBAL

Aviso n.º 8305/2018
Para os devidos efeitos, torna-se público que por meu despacho de 

7 de maio de 2018, com fundamento na competência que me é confe-
rida pelo n.º 4 do artigo 43.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
com base na proposta formulada pelos Senhores Vereadores a tempo 
inteiro, Dr.ª Ana Cristina Jorge Gonçalves e Eng.º Pedro Filipe Silva 
Murtinho, nomeei, para o cargo de Secretária do Gabinete de Apoio à 
Vereação, Célia Cristina Martins Santos Freire, com efeitos a partir de 
10 de maio de 2018.

23 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Diogo Alves Ma-
teus, Dr.

311389657 

 MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Aviso n.º 8306/2018

Nomeação de Coordenador Municipal de Proteção Civil
Nos termos e para os efeitos no n.º 4 do artigo 22.º e n.º 2 do 

artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 73/2013, de 31 de maio, conjugado com 
o artigo 9.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sequência do meu despacho 
do dia 15 de maio de 2018, procedeu -se à nomeação em comissão de 
serviço, do Licenciado, Nuno Miguel Oliveira Moleiro, pelo período de 
três anos, com a remuneração de 2613,84 €, para o cargo de Coordenador 
Municipal de Proteção Civil (CMPC). A presente nomeação, produz 
efeitos à data do despacho de nomeação, 15 de maio de 2018.

Publica -se em anexo a respetiva nota curricular.

Nota Curricular
1 — Dados pessoais:
Nuno Miguel Moleiro Oliveira
Nacionalidade: Portuguesa

2 — Habilitações Literárias:
Bacharel e Licenciado em Engenharia Civil, pelo Instituto Superior 

de Engenharia de Lisboa e Instituto Politécnico de Leiria

3 — Experiência profissional:
De setembro de 1996 a junho de 2010 — Técnico Superior de Enge-

nharia Civil e 2.º Comandante dos Bombeiros Municipais de Santarém;
De abril de 2004 a junho de 2010, Técnico (Consultor de Segurança) 

na Autoridade Nacional de Proteção Civil — CDOS de Santarém;
De junho de 2010 a maio de 2018, Comandante dos Bombeiros 

Municipais de Santarém que acumula com Comandante Operacional 
da Proteção Civil do Município de Santarém;

De janeiro de 2010 a maio de 2018, Técnico de Segurança contra 
Incêndios em edifícios da 3.ª e 4.ª categoria;

Formador de segurança contra incêndios em edifícios;
Técnico Superior de Engenharia Civil do Município de Porto de Mós 

desde 15 de maio de 2018, na sequência de procedimento de recrutamento 
por recurso à mobilidade interna na categoria entre órgãos ou serviços.

4 — Formação Profissional:
Formação Técnica Geral, na Escola Nacional de Bombeiros — 35 horas;
Organização jurídica, Administrativa e Operacional na Escola Nacio-

nal de Bombeiros — 35 horas;
Comportamento de Incêndio Florestal, na ADENE — 35 Horas;
Segurança Contra Incêndios em edifícios e respetiva regulamentação, 

no LNEC — 35 horas;
Curso básico de Proteção Civil, no NERLEI;
Curso para técnicos de segurança contra incêndios, na Escola Nacional 

de Bombeiros — 84 horas;
Curso de Operador de substâncias explosivas;
Curos de regulamento geral de segurança contra incêndios em edifí-

cios, no SNBPC — 21 horas;
Curso de formação Profissional para instalação, armazenamento e 

abastecimento e combustível — CULT — 7 horas;
Curso de elaboração e implementação de planos de emergência 

com integração da componente ambiental e planos de emergência, 
ITSEMAP — 18 horas;

Curso de segurança em atmosferas potencialmente explosivas — Di-
retiva ATEX, ITSEMAP — 14 horas;

Curso sobre utilização de explosivos em pedreiras, no departamento 
de geotecnia do IST, num total de 50 horas;

Curso de formação pedagógica de formadores, no ISLA DE Lei-
ria — 90 horas;

Curso de formação da nova legislação de segurança contra incêndios, 
Escola Nacional de Bombeiros — 90 horas;

Curso de Comandante Operacional Municipal, realizado no CEFA, 
num total de 119 horas;

Curso de gestão administrativa, realizado no CEFA, num total de 
91 horas;

Curso de segurança e comportamento do incêndio florestal Escola 
Nacional de Bombeiros — 16 horas;

Curso de Chefe de grupo de combate a incêndios, Escola Nacional 
de Bombeiros — 50 horas;

Curso de avaliação e gestão de riscos de incêndio, Escola Nacional 
de Bombeiros — 8 horas.

15 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Jorge Couto Vala.


