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e Rafael Silva Sabino de Assis, Técnico Superior (Gestão das Organi-
zações Desportivas);

11 — Publicitação: A presente oferta será publicitada na 2.ª série do 
Diário da República, na Bolsa de Emprego Público em www.bep.gov.
pt, num jornal de expansão nacional e no sítio da Internet desta Câmara 
Municipal, em www.cm -salvaterrademagos.pt.

1 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder 
Manuel Esménio, Eng.º

310546657 

 MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL
Aviso (extrato) n.º 7049/2017

Reabertura do Procedimento de Elaboração do Plano de Pormenor 
do Parque Empresarial de São Brás de Alportel

Nos termos do n.º 1 do artigo 76.º, e do n.º 2 do artigo 88.º, do Decreto-
-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, torna -se público que a Câmara Munici-
pal de São Brás de Alportel, deliberou, na sua reunião de 16 de maio de 
2017, aprovar a reabertura do procedimento de elaboração do plano de 
pormenor do parque empresarial de São Brás de Alportel (PP PESBA) 
no sentido de adequar o mesmo às alterações legislativas que entretanto 
ocorreram, aceitando como válidas as etapas realizadas no antigo pro-
cedimento de elaboração do PP PESBA

Uma vez assegurado o enquadramento acima descrito e prevendo -se 
um prazo máximo de 12 meses para a conclusão deste procedimento, 
convidam  -se todos os interessados a formular sugestões, assim como 
a apresentar informações, por escrito, até 15 (quinze) dias úteis, conta-
dos a partir da data de publicação deste aviso no Diário da República, 
por carta dirigida à Presidente da Câmara Municipal de São Brás de 
Alportel, Rua Gago Coutinho n.º 1 8510 -151 São Brás de Alportel, 
por correio eletrónico camara@cm -sbras.pt ou através do Gabinete de 
Atendimento ao Munícipe ou Secção de Obras sitos na mesma morada, 
no horário de expediente.

24 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Vitor Manuel Martins 
Guerreiro.

Deliberação
Reabertura do processo de elaboração do Plano de Pormenor do 

Parque Empresarial de São Brás de Alportel: Presente uma informação 
técnica da Divisão Técnica Municipal, de 10 de maio de 2017, a qual foi 
apresentada pelo senhor Presidente, relativa à reabertura do processo de 
elaboração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás 
de Alportel, no âmbito do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT).

A Câmara Municipal tomou conhecimento e por concordar com 
o teor da referida informação técnica deliberou, por unanimidade, o 
seguinte:

Primeiro — Mandar elaborar o Plano de Pormenor do Parque 
Empresarial de São Brás de Alportel fixando um prazo de 12 meses 
para a conclusão desse procedimento, ao abrigo do disposto no n.º 1 
do artigo 76.º do RJIGT, tendo em consideração o interesse público 
dos conteúdos materiais e documentais até agora produzidos, os meios 
técnicos e humanos disponíveis e os prazos legalmente definidos para 
efeitos de tramitação do plano;

Segundo — Utilizar o vasto conjunto de conteúdos documentais e 
materiais já produzidos no procedimento caducado, sendo de todo o 
interesse publico a sua utilização no novo procedimento de elaboração do 
Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás de Alportel.

Terceiro — Facultar aos interessados o direito de participação, à luz 
do disposto no artigo 6.º do RJIGT, através da abertura de um período 
de participação pública de 15 dias uteis, contados a partir do dia da 
respetiva publicação no Diário da República, conjugado com o n.º 2 do 
artigo 88.º e alíneas a) e c) do n.º 4 do artigo 191.º do RJIGT.

Quarto — Divulgar a presente deliberação através da comunicação 
social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e no site ins-
titucional www.cm -sbras.pt, conforme disposto no n.º 3 do artigo 6.º 
do RJIGT.

Quinto — Dar conhecimento da presente deliberação à CCDR 
Algarve.

Está conforme
26 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel Martins 

Guerreiro.
610559552 

 MUNICÍPIO DE SESIMBRA

Aviso n.º 7050/2017

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados — Pro-
cedimento concursal comum para a constituição de vínculos de 
emprego público na modalidade de contrato de trabalho a termo 
resolutivo certo — 2 postos de trabalho de assistente operacio-
nal — Aviso n.º 3610/2017, aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série n.º 68 de 05/04/2017.

Referência A (Divisão de Obras Municipais)
Nos termos e para efeitos do disposto no art. 36.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 a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal 
em epígrafe, foi homologada por despacho do signatário, datado de 
01/06/2017, tendo nesta mesma data sido afixada na Divisão de Ges-
tão de Recursos Humanos e disponibilizada na página eletrónica desta 
Câmara Municipal.

1 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Augusto 
Pólvora.

310543587 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso (extrato) n.º 7051/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do 

artigo 3.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se públicos que, 
foram celebrados os seguintes contratos de trabalho por tempo inde-
terminado:

Por despacho do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara de 06 de março de 
2017, para a carreira de Assistente Operacional, categoria de Assistente 
Operacional (cantoneiro de limpeza), para a 1.ª posição remuneratória/
nível remuneratório 1, correspondente a 557,00 euros:

Cujo início de funções ocorreu em 20 de março de 2017:
Com Abílio Gonçalves Moreira, Alberto Manuel Gomes Guerreiro, 

Amadeu Silva Nogueira, António Augusto Louro Jacinto, António Fer-
nandes Dias, Artur Manuel Brites Mota, Bartolomeu Cabral Miranda, 
Carla Patrícia Leal Afonso Cravid, Carlos Filipe Barros Santos, Car-
los Manuel Henriques António Valente, Carlos Sérgio Marçal Reis, 
Cherno Mussa Candé, Edgar Tomé Espírito Santo, Geremias Sanca, 
Hugo Daniel Afonso Domingos, Igor João Santos Mota, Ion Pruteonu, 
Joaquim Manuel Martins Costa Vieira, Jorge Manuel Curto Rodrigues, 
José Jorge Borges Pereira, Mariana Conceição Barros Miguel, Nelson 
Miguel Marques Neves, Nuno Filipe Candeias Feliciano, Paulo Jorge 
Gonçalves Domingos, Paulo Jorge Machado Moreira, Pedro Alexandre 
Ferreira Fonseca Silva, pedro Miguel Veríssimo Cardoso, Rui Miguel 
Almeida Cordeiro, Rui Pedro Guerreiro Abraços, Severin Dikiefu Sos-
taine, Simbi Buana Damien, Stiven Jorge Santos Silva, Vítor Manuel 
Lourenço Teixeira e Zaida Helena Rocha Centeio 

Cujo início de funções ocorreu em 22 de março de 2017:
Manuel Afonso Hortinha Gordilho 

Cujo início de funções ocorreu em 27 de março de 2017:
José Maria Costa Rijo e Marco António Figueiredo Ruxa cujo início 

de funções ocorreu em 03 de abril de 2017:
Carla Alexandra Vieira Mindouro, Carlos José Jesus Conceição, José 

Marcelino Rodrigues Araújo, Lucília Pires Mendes e Ulpio Monteiro 
Gomes Duarte 

Cujo início de funções ocorreu em 10 de abril de 2017:
Manuel Gonçalo Ferreira Fernandes 

Cujo início de funções ocorreu em 17 de abril de 2017:
André Conceição Adão 

Cujo início de funções ocorreu em 28 de abril de 2017:
Maria Manuela Correia Gomes Silvestre por despacho do Ex.mo Se-

nhor Presidente da Câmara de 03 de abril de 2017, para a carreira de 


