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 MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso n.º 6767/2017

Reabertura do procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal 
da Câmara Municipal 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 18 de abril de 
2017, aprovar a reabertura do procedimento de Revisão do Plano Diretor 
Municipal de São Brás de Alportel, no sentido de adequar o mesmo às 
alterações legislativas que entretanto ocorreram, aceitando como váli-
das as etapas realizadas no antigo procedimento de Revisão do PDM.

Uma vez assegurado o enquadramento acima descrito e prevendo -se 
um prazo máximo de 36 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.

26 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel Mar-
tins Guerreiro.

Deliberação

Reabertura do processo de revisão do PDM de São Brás de Alportel, 
no âmbito Regime Jurídico

dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)
A Câmara Municipal tomou conhecimento e por concordar com o 

teor da informação técnica de 13 de abril, deliberou, por maioria, com 
a abstenção dos vereadores eleitos pelo PSD, mediante apresentação de 
declaração de voto, o seguinte:

Primeiro — Elaborar a revisão do Plano Diretor Municipal de São 
Brás de Alportel fixando um prazo de 36 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 dis-
poníveis 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 revisão 
do PDM.

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 úteis, contados a partir do 5.º 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.

26 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel Mar-
tins Guerreiro.

610518752 

 MUNICÍPIO DE SARDOAL

Aviso n.º 6768/2017

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, em período experimental, no âmbito dos procedi-
mentos concursais comuns para ocupação de lugares de Técnico 
Superior.
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho e na sequência dos meus despachos, que homologaram as 
listas unitárias de ordenação final dos procedimentos concursais abertos 
pelo Aviso n.º 9576/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 147 de 2 de agosto, referências, C e F, torna -se público que foram 
celebrados no dia 01 de março de 2017 e 3 de abril de 2017, contratos 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado com os 
candidatos abaixo designados.

Ficaram posicionados na posição remuneratória 2, nível remunerató-
rio 15, correspondendo à remuneração base de 1.201,48€ da carreira e 
categoria de técnico superior, em período experimental com a duração 
de 240 dias:

Aviso n.º 9576/2016, Referência C (Serviço Social): Sofia Miguel 
Milheiriço Pires;

Aviso n.º 9576/2016, Referência F (Ciências da Documentação): 
Maria Dulce Lopes de Figueiredo;

Para efeitos do disposto no art. 46.º da LTFP, aprovada pela Lei 
supramencionada, e ao abrigo das competências que me foram delega-
das, designei, por despacho, que o Júri do período experimental tenha 
a seguinte composição:

Referência C — Presidente: Nelson Jaime Passarinho Alves, Chefe 
de Divisão; 1.º Vogal Efetivo: Susana Maria dos Santos Lopes, Téc-
nica Superior; 2.º Vogal Efetivo: Sandra Maria André Esteves, Técnica 
Superior; 1.º Vogal Suplente: Renato Rosa Bexiga, Chefe de Divisão; 
2.º Vogal Suplente: Ana Cristina Santos Rei, Coordenadora Técnica. 
Despacho de 22.02.2017

Referência F — Presidente: Nelson Jaime Passarinho Alves, Chefe 
de Divisão; 1.º Vogal Efetivo: Susana Maria dos Santos Lopes, Técnica 
Superior; 2.º Vogal Efetivo: Francisco Manuel Ferreira Lopes; Técnico 
Superior da Câmara Municipal de Abrantes; 1.º Vogal Suplente: Renato 
Jorge Rosa Bexiga, Chefe de Divisão; 2.º Vogal Suplente: Paulo Jorge 
Nascimento de Sousa, Técnica Superior. Despacho de 02.02.2017

3 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara, António Miguel Ca-
bedal Borges.
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 MUNICÍPIO DE SESIMBRA

Aviso n.º 6769/2017

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 — Quatro postos de trabalho de assistente 
técnico — Aviso n.º 3610/2017, aberto por aviso publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 68, de 05/04/2017.

Referência B (GATELP/Turismo e Parque de Campismo)
Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 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 
26/05/2017, tendo nesta mesma data sido afixada na Divisão de Ges-
tão de Recursos Humanos e disponibilizada na página eletrónica desta 
Câmara Municipal.

26 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Augusto 
Pólvora.
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 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 6770/2017

Cessação do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado de Helena Maria de Oliveira Marques por motivo 

de processo disciplinar — despedimento
Em cumprimento da alínea d), do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que o, assistente operacional, do mapa 
de pessoal do Município de Setúbal, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, Helena Maria de Oliveira 
Marques, na sequência do Processo Disciplinar n.º 6/2016, a Câmara 
Municipal de Setúbal em reunião realizada em 05/04/2017, deliberou 
aplicar -lhe a pena de despedimento disciplinar, nos termos do disposto 
na alínea d) do n.º 1 do artigo 180.º da LTFP, com justa causa, assente 
no n.º 1 e alínea g) do n.º 3 do artigo 297.º do mesmo diploma, pelo que 
cessou a modalidade de vínculo de Emprego Público.

A Vereadora com competência delegada pelo Despacho n.º 135/13/
GAP de 12 de outubro.

21 de abril de 2017. — A Vereadora, Carla Guerreiro.
310532213 


