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 MUNICÍPIO DE LEIRIA
Aviso n.º 12152/2017

Raul Miguel de Castro, na qualidade de Presidente da Câmara Muni-
cipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) 
do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, torna público que:

Em 4 de agosto de 2017 foi celebrado, com efeitos ao dia 1 de agosto 
de 2017, sem sujeição a período experimental, contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado com o Senhor Nuno 
José Rodrigues Monteiro, a que corresponde a carreira e categoria de 
assistente operacional — área de eletricista, mantendo a remuneração 
que auferia, correspondente à 6.ª posição remuneratória da categoria, e 
ao nível remuneratório 6 da tabela remuneratória única, sendo o con-
trato celebrado na sequência da consolidação definitiva nos serviços do 
Município de Leiria de mobilidade interna na categoria, em diferente 
atividade, autorizada por despacho proferido em 2 de agosto de 2017;

Em 1 de setembro de 2017 foi celebrado, com efeitos àquela data, 
sem sujeição a período experimental, contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com a Senhora Célia Isabel Rodri-
gues Trigueiro, a que corresponde a carreira e categoria de Assistente 
Técnica — área de atividade administrativa, e a 1.ª posição remuneratória 
da categoria | nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única dos 
trabalhadores que exercem funções públicas, sendo o contrato cele-
brado na sequência de regresso de licença sem remuneração de longa 
duração, autorizado por despacho proferido em 14 de junho de 2017.

21 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Raul Castro.

310808043 

 Aviso n.º 12153/2017
Raul Miguel de Castro, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, alterada, e ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que, por 
seu despacho proferido em 7 de setembro de 2017, foi renovada a 
comissão de serviço da Sr.ª Dr.ª Irene Maria Abreu Loureiro da Costa, 
no cargo de direção intermédia de 2.º grau — Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Social, pelo período de 3 anos, com efeitos ao dia 
1 de dezembro de 2017.

21 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Raul Castro.

310807906 

 Aviso (extrato) n.º 12154/2017
Raul Castro, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 

de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) 
do n.º 2 do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterado, 
e ao abrigo do disposto, com as necessárias adaptações, no n.º 6 do 
artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada, 
aplicável pelo n.º 6 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
alterada, torna público que a trabalhadora Lurdes Graça Cruz Novo, 
obteve o resultado final de 18,00 valores, na avaliação do período 
experimental de função do contrato de trabalho em funções públi-
cas, por tempo indeterminado, que celebrou com efeitos a 16 de 
setembro de 2016, na sequência do procedimento concursal comum 
de recrutamento com vista ao preenchimento, por tempo indeter-
minado, de 01 posto de trabalho do mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de Leiria (Ref. PCCR 8/2015) — técnico superior (área 
de Licenciamentos), o qual, em conformidade, poderá considerar -se 
concluído com sucesso, conforme lista contida na ata de reunião do 
júri n.º 80/2017, de 19 de setembro, que, após homologação pelo 
meu Despacho n.º 88/2017, proferido no dia seguinte, foi afixada, em 
27 de setembro, junto das instalações da Unidade de Recursos Hu-
manos da Câmara Municipal de Leiria, situadas no Edifício dos 
Paços do Concelho, piso 4, no Largo da República, em Leiria, e 
disponibilizada na página eletrónica do Município de Leiria, em 
http://www.cm -leiria.pt/pages/804.

Para constar se lavrou o presente aviso que vai ser publicado na 
2.ª série do Diário da República.

27 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Raul Castro.

310810254 

 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

Aviso n.º 12155/2017

Dr. Eduardo Nuno Rodrigues Pinheiro, presidente da Câmara 
Municipal de Matosinhos, faz público que nos termos do artigo 4.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação e por despa-
cho de 13/12/2016 do vereador do pelouro dos Recursos Humanos, 
Prof. Correia Pinto e por deliberação de 27/6/2017 do Conselho 
Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional, foi 
autorizada a consolidação da mobilidade na categoria do técnico 
superior (área de economia), Álvaro José Gonçalves dos Santos 
de Matos Amorim que iniciou a sua mobilidade neste Município a 
9/5/2016 e que aufere 2.631,33€, o correspondente entre a posição 
remuneratória 9 e 10 e entre o nível remuneratório 42 e 45 da tabela 
remuneratória única.

29/09/2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Eduardo Pinheiro.
310819051 

 Aviso n.º 12156/2017
Dr. Eduardo Nuno Rodrigues Pinheiro, Presidente da Câmara Muni-

cipal de Matosinhos, faz público que:
Nos termos dos n.os 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, da atual redação, se encontra afixada no placar do átrio 
de entrada do Departamento de Recursos Humanos e disponível na 
página eletrónica da câmara (www.cm -matosinhos.pt) a lista unitária 
de ordenação final dos candidatos aprovados ao procedimento concur-
sal comum, aberto pelo aviso n.º 3069/2017, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 59, de 23 de março de 2017, para contratação 
por tempo indeterminado, homologada a 26 de setembro de 2017, com 
vista ao preenchimento de 1 Técnico Superior (Licenciatura em Línguas 
e Literaturas Modernas), para a Divisão de Educação:

1.ª classificada, Diana Márcia Freitas Cercas Gonçalves  — 16,74 va-
lores;

2.ª classificada, Carla Luciana da Cunha Dias — 15,05 valores;
3.ª classificada, Isabel Maria Teixeira Ribeiro Leitão Diogo — 

13,95 valores.

Nos termos do n.º 1 do artigo 40.º da referida Portaria irá ser cons-
tituída reserva de recrutamento interno, uma vez que a lista contém 
um número de candidatos aprovados superior ao do posto de trabalho 
a ocupar.

Conforme previsto no artigo 39.º, n.º 3, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, da atual redação, da homologação da lista de ordenação 
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.

29/09/2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Eduardo Pinheiro.
310820111 

 MUNICÍPIO DE MELGAÇO
Aviso n.º 12157/2017

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana para o Centro
Urbano da Vila e da respetiva

Operação de Reabilitação Urbana Sistemática
Manuel Batista Calçada Pombal, Presidente da Câmara Municipal 

de Melgaço, torna público que, ao abrigo e para os efeitos previs-
tos no n.º 4 do artigo 13.º e no n.º 5 do artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, 
de 14 de agosto, a Assembleia Municipal, em sessão ordinária rea-
lizada no dia 15 de setembro de 2017, sob proposta da Câmara Mu-
nicipal, decidida em reunião ordinária realizada no dia 23 de agosto 
de 2017, deliberou, no uso da competência conferida pelo n.º 1 do 
artigo 13.º e do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 307/2009, na 
atual redação, aprovar a delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
para o Centro Urbano da Vila e a respetiva Operação de Reabilitação 
Urbana Sistemática.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º e do n.º 5 do 
artigo 17.º do RJRU, os elementos do referido ato podem ser consultados 
na página eletrónica do município de Melgaço [www.cm -melgaco.pt] 
e que o respetivo processo administrativo está disponível na Divisão 
de Planeamento e Gestão Territorial, no Largo Hermenegildo Solheiro, 
das 9h às 17h00.

22 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Manuel Batista Calçada Pombal.

310801944 


