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cumprimento à disposição constante no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017,
de 29 de dezembro.
16 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
311772324

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS
Aviso n.º 16588/2018
Plano Diretor Municipal de Torres Vedras — Alteração
Carlos Manuel Antunes Bernardes, Presidente da Câmara Municipal
de Torres Vedras:
Torna Público, para efeitos do disposto na alínea f), do n.º 4, do Artigo 191.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que
a Assembleia Municipal de Torres Vedras, em sua reunião de 25 de
setembro, realizada no âmbito da sessão ordinária iniciada em 24 do
mesmo mês, aprovou por unanimidade a alteração ao Plano Diretor
Municipal de Torres Vedras para instalação do Centro Escolar do Turcifal, mediante proposta da câmara de 24 de julho de 2018, também
aprovada por unanimidade.
Mais Torna Público que a referida alteração se encontra disponível
para consulta no Átrio do Edifício Multisserviços da Câmara Municipal,
nas Juntas de Freguesia e no site da Câmara, e entrará em vigor no dia
seguinte à sua publicação no Diário da República.
Por Último Torna Público que a ata da citada reunião foi aprovada
em minuta, nos termos 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.
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.
19 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Antunes Bernardes.
Deliberação
Catarina Lopes Avelino, Chefe da Divisão Administrativa, em Regime
de Substituição, da Câmara Municipal de Torres Vedras.
Certifica, que a Assembleia Municipal, em sua reunião de 25 de setembro de 2018, realizada no âmbito da sessão ordinária iniciada no dia
24 do mesmo mês, tendo presente a sua competência prevista no n.º 1,
do artigo 90.º, do decreto-lei, n.º 80/2015 de 14 de maio, aprovou por
unanimidade a alteração ao Plano Diretor Municipal de Torres Vedras
para instalação do Centro Escolar do Turcifal, conforme proposta de
alteração que faz parte integrante do processo.
Mais Certifica que foi também deliberado, por unanimidade, aprovar,
nos termos do n.º 3, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro,
na sua atual redação, em minuta a respetiva ata, a fim de a mesma surtir
efeitos imediatos.
O Referido é Verdade
Despacho 2330 de 01.03.2018
Torres Vedras, 8 de outubro de 2018. — A Chefe de Divisão, em
regime de substituição, Catarina Lopes Avelino.
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n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que foram homologadas
por despachos do Vereador com competências delegadas e subdelegadas
na área de Recursos Humanos, datados de 14 de agosto de 2018, as
listas de classificação/ordenação final dos candidatos aprovados nos
procedimentos concursais de regularização na modalidade de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, abertos na Bolsa
de Emprego Público, para preenchimento de:
Um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior — área
de Gestão;
Um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior — área
de Psicologia;
Dois postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Técnico — área administrativa.
Torna-se, ainda, público que foram homologadas por despachos do
Presidente da Câmara Municipal, datados de 21 de agosto e 3 de setembro
de 2018, respetivamente, as listas de classificação/ordenação final dos
candidatos aprovados nos procedimentos concursais de regularização na
modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, abertos na Bolsa de Emprego Público, para preenchimento de:
Seis postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional — auxiliar de ação educativa;
Dois postos de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior — área de Desporto (coordenação).
As listas de classificação/ordenação final encontram-se afixadas no Edifício da Câmara Municipal e publicitadas na página eletrónica do Município.
Com competências subdelegadas (despacho de 26/04/2018),
3 de setembro de 2018. — O Diretor de Departamento, em regime
de substituição, António Castro.
311776797

MUNICÍPIO DE VILA VERDE
Aviso n.º 16590/2018
Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 20 de junho,
na sua redação atual e no uso da competência delegada por despacho
do Senhor Presidente da Câmara de 23 de outubro de 2013, nos termos
da alínea a), n.º 2, do artigo 35.º e artigo 36.º, da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, por despacho do signatário, datado de 18 de outubro
de 2018, foi renovada a comissão de serviço, pelo período de três anos,
de Dr.ª Sofia Isabel Ferreira da Cruz e Sampaio de Freitas, no Cargo
de Chefe da Divisão de Administração e Finanças, com remuneração
ilíquida de 2.613,84€ e com efeitos a partir do próximo dia 4 de janeiro.
25 de outubro de 2018. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Manuel de Oliveira Lopes, Dr.
311777947
Aviso n.º 16591/2018
Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 20 de
junho, na sua redação atual e no uso da competência delegada por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 23 de outubro de 2013, nos
termos da alínea a), n.º 2, do artigo 35.º e artigo 36.º, da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, por despacho do signatário, datado de 18 de outubro de 2018, foi renovada a comissão de serviço, pelo período de três
anos, de Eng. José Paulo Pinto Pereira, no Cargo de Chefe da Divisão
de Ambiente e Obras, com remuneração ilíquida de 2.613,84 € e com
efeitos a partir do próximo dia 5 de janeiro.

46093 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_condicionantes_46093_4.jpg

25 de outubro de 2018. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Manuel de Oliveira Lopes.
311777899
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Aviso n.º 16592/2018
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MUNICÍPIO DE VAGOS
Aviso n.º 16589/2018
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria

Procedimento Concursal Comum para a Contratação por Tempo
Indeterminado de um Assistente Técnico (Eventos), Restrito a
Candidatos Abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREVPAP).
Para os devidos efeitos e nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 36.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, torna-se
público que, a lista unitária de ordenação final das candidatas aprovadas,
do procedimento concursal comum para ocupação de um posto de traba-

