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 MUNICÍPIO DE BRAGA

Aviso n.º 16210/2018
Para os efeitos previstos na alínea b), n.º 1, artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20/06, na redação atualizada, torna -se público que, o Presidente da 
Câmara Municipal de Braga, por despacho de 19/10/2018 procedeu à 
contratação de Filipe Manuel Silva Vilas Boas, na modalidade de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o 
exercício de funções correspondentes à categoria de técnico superior, 
área de arquitetura e remuneração correspondente ao nível 15, da tabela 
remuneratória única, produzindo efeitos a 02/11/2018.

22 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Ricardo Bruno 
Antunes Machado Rio.

311752058 

 Aviso n.º 16211/2018
Para os efeitos previstos na alínea b), n.º 1, artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20/06, na redação atualizada, torna -se público que, o 
Presidente da Câmara Municipal de Braga, por despacho de 3/10/2018 
procedeu à contratação de, Ana Catarina Fernandes Silva Braga, Ana 
Paula Silva Gonçalves, Carla Alexandra Garcia Ferreira, Carla Maria 
Ferrete Coelho, Célia Filipa Araújo Ferreira, Elsa Carla Dias Barros, 
Isabel Maria Azevedo Ferreira, Joana Daniela Saraiva Ribeiro, Joana 
Luísa Alves Costa Peixoto, Maria Cristina Gomes Braga, Maria Gló-
ria Alves Soares, Maria Henriqueta Teixeira Costa, Marlene Macedo 
Nogueira Martins e Paula Alexandra Sousa Santos, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para o exercício de funções correspondentes à carreira e categoria de 
assistente operacional, área de atividade de ação educativa e remuneração 
correspondente à remuneração mínima mensal garantida, cujo montante 
pecuniário é de 580,00€.

22 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Ricardo Bruno 
Antunes Machado Rio.

311751912 

 Aviso n.º 16212/2018
Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna -se público que a 
lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para 
regularização extraordinária de vínculos precários, com vista à ocupação 
de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, área 
de atividade de engenharia civil, aberto por aviso publicado na Bolsa de 
Emprego Público, página eletrónica da Câmara Municipal e nos locais 
de estilo em 25 de maio de 2018, se encontra afixada nos locais de 
estilo do Município (Balcão Único e Edifício da Praça do Município) e 
disponível na página eletrónica.

Nos termos, dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados todos 
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da 
aplicação dos métodos de seleção, de que a lista de ordenação final foi 
homologada por despacho do Sr. Vice -Presidente da Câmara de 22 de 
outubro de 2018.

23 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Ricardo Bruno 
Antunes Machado Rio.

311757786 

 MUNICÍPIO DE CASCAIS

Aviso n.º 16213/2018
Para os devidos efeitos, torna -se público que foi homologada, por meu 

despacho de 08 de agosto de 2018, a avaliação do período experimental 
dos trabalhadores Ana Isabel Machado Gonçalves Barbado, com a clas-
sificação de 16,40 valores, Ana Mafalda Varela Jacinto Fragoso, com a 
classificação de 15,34 valores, Bárbara Marques Ricardo Mateus, com a 
classificação de 15,14 valores, Bernardo Alexandre Ângelo Tavares, com 
a classificação de 17,68 valores, Catarina Maria Batista Chora Martins, 
com a classificação de 14,48 valores, Clediane Pereira dos Santos, com a 
classificação de 13,08 valores, Denatila da Conceição Vieira Foge Lopes, 
com a classificação de 15,44 valores, Diana Vanessa Feliciano Couto 
dos Reis, com a classificação de 18,00 valores, Dina Maria Rodrigues 
Gonçalves Castanheira, com a classificação de 17,76 valores, Fátima 
Cláudia Borges Madeira Pratas, com a classificação de 15,40 valores, 
Isabel Maria Monteiro Lima, com a classificação de 17,60 valores, José 
Manuel Mendes Levy Paxis, com a classificação 14,70 valores, Liliana 
Sofia Barreiros dos Santos, com a classificação de 14,84 valores, Luís 

António Abraços Albano, com a classificação de 18,40 valores, Luís 
Unbabo, com a classificação de 15,84 valores, Sandra Cristina de Al-
meida Rodrigues com a classificação de 17,00 valores e Vasco Diogo 
Guerra Coelho Ferreira de Oliveira com a classificação de 16,84 valores, 
todos da carreira e categoria de assistente operacional, que celebraram 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com o Município de Cascais na sequência do acionamento da reserva 
de recrutamento do procedimento concursal comum aberto por aviso 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 84, de 2 de maio de 
2016, e concluíram com sucesso o período experimental.

23 de outubro de 2018. — O Diretor Municipal de Apoio à Gestão, 
Filipe Nascimento.

311759527 

 MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO

Aviso (extrato) n.º 16214/2018
Luís Manuel dos Santos Correia, Presidente da Câmara Municipal, 

faz saber que a Câmara Municipal de Castelo Branco deliberou, em 
cumprimento dos números 1 e 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio), por unanimidade, na sua reunião pública do Executivo, realizada 
em 26 de outubro de 2018, submeter a Proposta de Revisão do Plano de 
Pormenor da Cruz do Montalvão — Norte a um período de discussão 
pública, pelo prazo de 20 dias úteis, com início após 5 dias úteis contados 
a partir da publicação do presente aviso no Diário da República. A área 
de intervenção do plano corresponde à área de intervenção do Plano 
de Pormenor da Cruz do Montalvão — Norte publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 37, de 22 de fevereiro de 2011, com os devidos 
ajustamentos.

A Proposta de Revisão do Plano bem como os demais documentos rela-
tivos ao procedimento, incluindo a ata da reunião de conferência procedi-
mental realizada em 02/10/2018, encontram -se disponíveis para consulta 
no sítio na internet desta instituição (em http://www.cm -castelobranco.pt) 
e na Divisão de Urbanismo e Obras Particulares da Câmara Municipal, 
devendo os interessados, no prazo estabelecido, proceder à formulação 
de reclamações, observações ou sugestões sobre quaisquer questões que 
possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de revisão 
do plano. O período de discussão pública será ainda divulgado através da 
comunicação social e da plataforma colaborativa de gestão territorial da 
Direção Geral do Território (em http://pcgt.dgterritorio.pt).

A apresentação de reclamações, observações ou sugestões devem ser 
apresentadas por escrito até ao final do período referido, devidamente 
fundamentadas e dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, podendo 
ser entregues no Balcão Único de Atendimento do Município de Castelo 
Branco, durante o horário normal de expediente (segunda a sexta -feira, 
das 9h às 12h30 e das 14h às 16h30), remetidas por correio para Praça do 
Município, 6000 -458 Castelo Branco, ou enviadas através do endereço 
eletrónico camara@cm -castelobranco.pt.

26 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Manuel 
dos Santos Correia.

Deliberação
Francisco José Alveirinho Correia, Diretor do Departamento de Admi-

nistração Geral e Secretário do Órgão Executivo da Câmara Municipal 
de Castelo Branco:

Declara que, na ordem de trabalhos da reunião da Câmara Municipal, 
realizada no dia vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito, consta a 
deliberação do seguinte teor:

Ponto 4.1. Revisão do Plano de Pormenor da Cruz do Montal-
vão — Norte — Castelo Branco: Abertura de Período de Discussão 
Pública em Conformidade com o Disposto no Artigo 89.º do Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT)

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a submis-
são da proposta de Revisão do Plano de Pormenor da Cruz do Montal-
vão — Norte — Castelo Branco a um período de discussão pública, pelo 
prazo de vinte dias úteis, nos termos da referida deliberação.

Paços do Município de Castelo Branco, 26 de outubro de 2018. — 
O Diretor do Departamento de Administração Geral e Secretário do 
Órgão Executivo Municipal, Dr. Francisco José Alveirinho Correia.
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