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 MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO
Aviso n.º 2922/2019

2.ª Alteração do Plano de Pormenor da Quinta de Geão
Dr. Joaquim Barbosa Ferreira Couto, Presidente da Câmara Municipal 

de Santo Tirso torna público que a Câmara Municipal de Santo Tirso em 
reunião de 29 de novembro de 2018, item 4, deliberou determinar a abertura 
do período de Discussão Pública sobre a 2.ª Alteração do Plano de Pormenor 
da Quinta de Gião, também designada por 2.ª Alteração do Plano de Por-
menor da Quinta de Geão, fixando o prazo de 20 dias, a contar do quinto 
dia posterior ao da publicação do presente aviso no Diário da República, 
2.ª série, durante o qual os interessados poderão apresentar reclamações, 
observações e sugestões sobre a proposta de alteração ao Plano.

A formulação de sugestões e a apresentação de informações sobre quais-
quer questões que possam ser consideradas no âmbito da referida alteração 
podem ser realizadas em www.cm -stirso.pt, enviadas por correio para o en-
dereço “Município de Santo Tirso, Praça 25 de Abril, 4780 -373 Santo Tirso”, 
ou através de correio eletrónico para o endereço santotirso@cm -stirso.pt., 
ou diretamente na Divisão de Ordenamento do Território do município.

Os elementos que compõem a alteração estão disponíveis para con-
sulta, em www.cm -stirso.pt e na referida divisão.

18 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Joaquim Barbosa Ferreira Couto.
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 MUNICÍPIO DE SINTRA
Aviso (extrato) n.º 2923/2019

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 3.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, foram celebrados 
os seguintes contratos de trabalho por tempo indeterminado para a carreira 
de Assistente Operacional, categoria de Assistente Operacional (cantoneiro 
de limpeza), para a 1.ª posição remuneratória/1.º nível remuneratório, 
correspondente a 600,00 euros, cujo início ocorreu a 1 de janeiro de 2019:

Por despacho do Ex.mº Senhor Presidente da Câmara, de 17 de de-
zembro de 2018, com Ana Bela Conceição Santos e Telma Patrícia 
Costa Nogueira;

Por despacho do Ex.mº Senhor Presidente da Câmara, de 19 de dezem-
bro de 2018, com Armindo Gomes e Félix Espirito Santo Marques.

Por subdelegação de competências, conferida pelo Despacho n.º 5-
-AID/2018, de 04 de outubro.

24 de janeiro de 2019. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, em regime de substituição, Teresa Mesquita.
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 MUNICÍPIO DA VIDIGUEIRA

Aviso n.º 2924/2019
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 

28 de dezembro de 2018, foi concedida a renovação da licença sem 
remuneração, por mais um ano ao trabalhador Pedro Miguel Galvão 
Parrança, Assistente Operacional, com início em 01 de dezembro de 2018 
a 30 de novembro de 2019, de acordo com o estipulado no artigo 280.º 
e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

10 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Rui 
Manuel Serrano Raposo.
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 MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO

Aviso n.º 2925/2019

Cessação da relação jurídica de emprego público

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que cessaram a relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado os seguintes 
trabalhadores:

Manuel Albano Lourenço — Assistente Operacional (Motorista de 
Pesados), posição remuneratória 4, nível 4, aposentado em 27.05.2018, 
por limite de idade;

José António Correia de Oliveira — Assistente Operacional (Condutor 
de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais), posição remuneratória 1, 
nível 1, aposentado em 01.08.2018;

Maria de Lurdes Dias Rosa — Assistente Operacional (Auxiliar de 
Ação Educativa), posição remuneratória 1, nível 1, aposentada em 
01.10.2018;

Vera Lúcia Lopes Martins António — Assistente Técnica, po-
sição remuneratória 1, nível 5, denúncia de contrato, com efeitos a 
01.09.2017;

Susana Isabel Batista Marreiros — Assistente Técnica, posição 
remuneratória 1/2, nível 5/7, denúncia de contrato, com efeitos a 
16.10.2017;

Patrícia Isabel Gil dos Santos — Técnica Superior (Contabilidade e 
Administração), posição remuneratória 2, nível 15, por consolidação da 
mobilidade interna na Autoridade Tributária e Aduaneira, com efeitos 
a 01.01.2019;

Ana Sofia dos Santos Nunes — Técnica Superior (Economia), posição 
remuneratória 2/3, nível 15/19, por consolidação da mobilidade interna 
na Autoridade Tributária e Aduaneira, com efeitos a 01.01.2019.

29 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Adelino 
Augusto da Rocha Soares.

312024939 

 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso (extrato) n.º 2926/2019

2.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Franca de Xira
Alberto Simões Maia Mesquita, Presidente da Câmara Municipal de 

Vila Franca de Xira, torna público que, nos termos do n.º 1, do artigo 76.º, 
do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira, na sua reunião ordinária e pública realizada a 23 de ja-
neiro de 2019, deliberou dar início ao processo da 2.ª Revisão do Plano 
Diretor Municipal de Vila Franca de Xira, estabelecendo:

1 — O período de participação de 30 dias nos termos do n.º 2 do 
artigo 88.º do RJIGT, com início 5 dias após a publicação do presente 
aviso no Diário da República.

2 — Os Termos de Referencia e o Relatório Sobre o Estado do Or-
denamento do Território estarão disponíveis no Departamento de Pla-
neamento e Gestão Urbanística, Rua António Dias Lourenço, n.º 4, 
2600 -134 Vila Franca de Xira, no horário normal de expediente e no 
site do município.

3 — Os interessados poderão formular sugestões sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedi-
mento, por escrito, que deverão ser dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, de uma das seguintes formas: presen-
cialmente, na Loja do Munícipe, por via postal, para Praça Bartolomeu 
Dias, n.º 9, Quinta da Mina, 2600 -076 Vila Franca de Xira, diretamente 
no site do município ou para o mail: rvpdm@cm -vfxira.pt.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente aviso, sendo 
também afixado nos lugares públicos do costume, publicitado na co-
municação social e no site do município.

25 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Alberto 
Simões Maia Mesquita.

Deliberação
Deliberado por unanimidade:
1 — Aprovar o início do processo da 2.ª Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Vila Franca de Xira;
2 — Sujeitar o procedimento da 2.ª Revisão do Plano Diretor Munici-

pal a Avaliação Ambiental, ao abrigo do disposto nos números 1 e 2, do 
artigo 120 do RJIGT, consubstanciado com o definido no Decreto -Lei 
n.º 232/2007, de 15 de junho;

3 — Aprovar os Termos de Referência do processo da 2.ª Revisão do 
Plano Diretor Municipal;

4 — Estabelecer um prazo de 30 dias para a formulação de observa-
ções e sugestões que possam ser consideradas no processo de Revisão 
do Plano Diretor Municipal, ao abrigo do artigo 76.º, n.º 1, e artigo 88, 
n.º 2, do RJIGT;

5 — Que o processo de revisão do Plano Diretor Municipal esteja 
concluído até 14 de julho de 2020.

23 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Alberto 
Simões Maia Mesquita.

612026389 

correspondente à 1.ª posição, nível 5, com efeitos a 2 de novembro de 
2018, pelo período de 18 meses.

29 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, João Noronha, Dr.
312023237 


