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que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento
da elaboração referida por correio dirigido ao Presidente da Câmara,
Praça Comendador Infante Passanha, 5, 7900-571, Ferreira do Alentejo ou através do endereço eletrónico geral@cm-ferreira-alentejo.pt.
Nestes termos, os elementos que constituem este processo encontramse disponíveis para consulta na Divisão de Urbanismo e Obras Públicas,
no Edifício da Assembleia Municipal, também situado na Praça Comendador Infante Passanha entre as 09:00 horas e as 17:00 horas.
28 de janeiro de 2019. — A Vereadora da Câmara Municipal, Maria
José do Ó Efigénio.
312017235

MUNICÍPIO DE GOUVEIA
Aviso n.º 2978/2019
Torna-se público que os trabalhadores constantes na lista publicitada
na página eletrónica do Município de Gouveia, www.cm-gouveia.pt,
alteraram a sua posição remuneratória a partir do dia 1 de janeiro de
2018, por força da alínea a), do n.º 1 do artigo 18.º, da Lei n.º 114/2017,
de 29 de dezembro, conjugado com o artigo 156.º da LTFP, aprovada em
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redacção atual.
30 de janeiro de 2019. — A Vereadora Permanente Responsável pela
Gestão de Recursos Humanos, Teresa Maria Borges Cardoso.
312027369

publico por tempo indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho
na carreira/categoria de Assistente Técnico, com a área funcional administrativa, identificado com a Ref.ª 3/2018, aberto pelo Aviso n.º 17519/2018,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 29 de novembro,
passando o júri do referido procedimento concursal a ser constituído por:
Presidente: Dulce Maria Costa do Nascimento — Dirigente Intermédia
de 2.º Grau da Divisão de Serviços Públicos Essenciais;
Vogais efetivos: Ana Filipa Amaro Correia — Técnica Superior na
área da Higiene e Segurança no Trabalho, substituta da presidente nas
suas faltas e impedimentos; e Paulo Jorge Paulino Paias — Coordenador
Técnico da Logística e Manutenção;
Vogais suplentes: Helena Maria Gaspar Rainho Salvador — Dirigente Intermédia de 2.º Grau da Divisão de Recursos Humanos, em
regime de substituição; e Carina Filipa Maio da Silva — Assistente
Técnica — DRH.
A alteração da composição do júri fundamentou-se no pedido de escusa
de dois membros do júri designados para o procedimento concursal, para
garantia da imparcialidade instituída pelo artigo 69.º do CPA, os quais
foram aprovados originando, assim, a falta de quórum do júri.
31 de janeiro de 2019. — O Vice-Presidente, Luís António Alves da
Encarnação.
312033905

MUNICÍPIO DE LEIRIA
Aviso n.º 2981/2019

MUNICÍPIO DE LAGOA (AÇORES)
Aviso n.º 2979/2019
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público que na sequência do procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 12256, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 164, de 27 de agosto de 2018, foi celebrado
o seguinte contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 2 de janeiro de 2019:
Carreira/Categoria de Assistente Técnico, com a trabalhadora Maria
Elisabete Cardoso Gonçalves Mota, com a remuneração mensal correspondente à posição remuneratória 1.ª, nível 5, da tabela remuneratória
única dos trabalhadores que exercem funções públicas, ao qual está
associado o montante pecuniário de 683,13€.
Para acompanhamento do período experimental foi designado o seguinte júri:
Presidente: Maria Clara Maurício Cordeiro Ganhão, Chefe de Divisão
de Administração Geral.
Vogais efetivos: Silvina Margarida Oliveira Ponte Rocha, Coordenadora Técnica da SuO Expediente Geral, Contratação Pública e Assuntos
Comunitários, que substituirá a Presidente nas suas faltas e impedimento
e Maria Gabriela Carvalho Medeiros Sousa, Coordenadora Técnica da
SuO Recursos Humanos.
Vogais suplentes: Maria da Estrela Aguiar, Técnica Superior e Andreia de Morais Lobo Delfim, Chefe de Divisão de Gestão Urbana e
Infraestruturas.
O presente contrato fica sujeito ao período experimental, com a duração máxima permitida pelo disposto no n.º 1 do artigo 49.º da LTFP e
Cláusula n.º 6 do acordo coletivo de trabalho n.º 1/2009, aplicável nos
termos e condições previstos no artigo 9.º e 10.º da parte preambular
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, (120 dias).
10 de janeiro de 2019. — A Presidente da Câmara Municipal, Cristina
de Fátima Silva Calisto.
312027644

MUNICÍPIO DE LAGOA (ALGARVE)
Aviso n.º 2980/2019
Alteração da composição do júri
Nos termos e para os efeitos do disposto nos n.os 8 e 9 do artigo 21.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, por meu despacho de 31
de janeiro de 2019, determinei a alteração da composição do júri do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego

Aprovação da delimitação da Área de Reabilitação Urbana
(ARU) de Nossa Senhora da Encarnação e do respetivo Programa
Estratégico — Operação de Reabilitação Urbana
Raul Miguel de Castro, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, torna público, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º e do n.º 5 do artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação,
que a Assembleia Municipal de Leiria, mediante proposta da Câmara
Municipal de 13 de novembro de 2018, deliberou, em sua sessão datada
de 30 de novembro de 2018, com continuação em 3 de dezembro de
2018, aprovar a delimitação da ARU de Nossa Senhora da Encarnação e
o respetivo Programa Estratégico — Operação de Reabilitação Urbana.
Torna-se ainda público, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º e do n.º 5
do artigo 17.º do RJRU, que os interessados poderão consultar a delimitação da ARU de Nossa Senhora da Encarnação e o respetivo Programa Estratégico — Operação de Reabilitação Urbana e os elementos
que o acompanham, na página eletrónica do Município, no endereço
www.cm-leiria.pt. ou no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, no edifício da sede do Município.
9 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Raul
Castro.
312034204
Aviso n.º 2982/2019
Aprovação da alteração da delimitação da Área de Reabilitação
Urbana (ARU) do Centro Histórico de Leiria
Raul Miguel de Castro, Presidente da Câmara Municipal de Leiria,
torna público, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Regime Jurídico de
Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009,
de 23 de outubro, na sua atual redação, que a Assembleia Municipal de
Leiria, mediante proposta da Câmara Municipal de 24 de julho de 2018,
deliberou, em sua sessão datada de 9 de outubro, aprovar a alteração da
delimitação da ARU do Centro Histórico de Leiria.
Torna-se ainda público, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do RJRU,
que a alteração da delimitação da ARU do Centro Histórico de Leiria,
composta pelos elementos identificados no n.º 2 do artigo 13.º do RJRU,
pode ser consultada na página eletrónica do Município no endereço
www.cm-leiria.pt. ou no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, no edifício da sede do Município, durante o horário normal
de expediente.
9 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Raul
Castro.
312034707

