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 MUNICÍPIO DE VALONGO

Aviso n.º 18968/2018

Proposta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
do Lugar da Gandra

José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Valongo, 
torna público que a Assembleia Municipal de Valongo, em sua sessão 
ordinária de 15 de novembro de 2018, deliberou, por unanimidade, apro-
var a delimitação da área de reabilitação urbana do Lugar da Gandra, na 
Freguesia de Ermesinde, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de 
agosto, pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e pelo Decreto-
-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-
-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, 
de 14 de agosto, pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e 
pelo Decreto -Lei n.º 88/2017, de 27 de julho, os elementos que acom-
panham o projeto de delimitação urbana do Lugar da Gandra podem 
ser consultados no sítio da internet da Câmara Municipal de Valongo 
(www.cm -valongo.pt).

20 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
José Manuel Ribeiro.

311841239 

 MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO

Aviso n.º 18969/2018

Contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
celebrados no âmbito do Programa de Regularização

Extraordinária de Vínculos Precários (PREVPAP)
João António Merca Pereira, Vice -Presidente da Câmara Municipal 

de Viana do Alentejo, no uso da competência que lhe foi delegada em 
matéria de pessoal, por despacho do senhor Presidente da Câmara de 
18 de outubro de 2017, torna público que, nos termos do disposto na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que 
aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, alterada pelas Leis 
n.os 82 -B/2014, de 31 de dezembro; 84/2015, de 7 de agosto; 18/2016, 
de 20 de junho; 42/2016, de 28 de dezembro; 25/2017, 30 de maio; 
70/2017, de 14 de agosto e 73/2017, de 16 de agosto, na sequência dos 
procedimentos concursais comuns para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, abertos no âmbito do 
Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários, es-
tabelecido pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, foram celebrados 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com os seguintes candidatos:

Em 3 setembro de 2018 — Sérgio Manuel Coelho Carvalho, com a 
remuneração de 1.647,74€, correspondente ao grau 1, nível 2 da carreira 
e categoria de Especialista de Informática (Procedimento Concursal 
aberto por Aviso publicado na página eletrónica institucional do Mu-
nicípio de Viana do Alentejo e na Bolsa de Emprego Público, a 3 de 
maio de 2018);

Em 15 de setembro de 2018 — Paulo Duarte Fura Mira, com a re-
muneração de 580,00€, correspondente à 1.ª posição remuneratória da 
carreira e categoria de Assistente Operacional (Pedreiro), nível remunera-
tório 1 da tabela remuneratória única (Procedimento Concursal aberto por 
Aviso publicado na página eletrónica institucional do Município de Viana 
do Alentejo e na Bolsa de Emprego Público, a 3 de maio de 2018);

Em 8 de novembro de 2018 — Inácio João Queiroz dos Santos Prates, 
com a remuneração de 580,00€ correspondente à 1.ª posição remune-
ratória da carreira e categoria de Assistente Operacional (Calceteiro), 
nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única (Procedimento 
Concursal aberto por Aviso publicado na página eletrónica institucional 
do Município de Viana do Alentejo e na Bolsa de Emprego Público, a 
3 de maio de 2018);

Em 8 de novembro de 2018 — Mara Eloísa Pimentas Marques, com a 
remuneração de 1.201,48€, correspondente à 2.ª posição remuneratória 
da carreira e categoria de Técnico Superior (Arquitetura/Ambiente), 
nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única (Procedimento 
Concursal aberto por Aviso publicado na página eletrónica institucional 
do Município de Viana do Alentejo e na Bolsa de Emprego Público, a 
2 de maio de 2018);

Em 19 de novembro de 2018 — António José Pão Mole Barão, com 
a remuneração de 580,00€, correspondente à 1.ª posição remuneratória 

da carreira e categoria de Assistente Operacional (Cabouqueiro), nível 
remuneratório 1 da tabela remuneratória única (Procedimento Con-
cursal aberto por Aviso publicado na página eletrónica institucional 
do Município de Viana do Alentejo e na Bolsa de Emprego Público, a 
4 de maio de 2018);

Em 19 de novembro de 2018 — Manuel Joaquim Pão Mole Salvaterra, 
com a remuneração de 580,00€, correspondente à 1.ª posição remunera-
tória da carreira e categoria de Assistente Operacional (Cabouqueiro), 
nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única (Procedimento 
Concursal aberto por Aviso publicado na página eletrónica institucional 
do Município de Viana do Alentejo e na Bolsa de Emprego Público, a 
4 de maio de 2018);

29 de novembro de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
João António Merca Pereira.

311882063 

 Aviso n.º 18970/2018

Mobilidade na categoria — Consolidação definitiva
Nos termos e em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torno público que o traba-
lhador Bruno Miguel Martins Lagarto, com vínculo de emprego público 
ao Município de Torres Vedras, titulado por contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, integrado na carreira geral 
de Técnico Superior, com a categoria de Técnico Superior, por meu 
despacho de 16 de novembro de 2018, ao abrigo do n.º 3 do artigo 99.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LFTP) aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, transitou definitivamente, com 
efeitos a 3 de dezembro de 2018, para o Mapa de Pessoal do Município de 
Viana do Alentejo, para a mesma carreira e categoria, por consolidação de 
mobilidade na categoria, na mesma atividade em que se encontrava desde 
1 de junho de 2017, para o exercício de funções no Serviço de Proteção 
Civil da Câmara Municipal, mantendo o posicionamento remuneratório 
que detinha na situação jurídico -funcional de origem por força do n.º 5 
do artigo 99 da LTFP, correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao 
nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, da respetiva 
categoria de Técnico Superior.

4 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Bernardino 
António Bengalinha Pinto.

311882874 

 Aviso n.º 18971/2018

Contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
celebrados no âmbito do Programa de Regularização

Extraordinária de Vínculos Precários (PREVPAP)
João António Merca Pereira, Vice -Presidente da Câmara Municipal 

de Viana do Alentejo, no uso da competência que lhe foi delegada em 
matéria de pessoal, por despacho do senhor Presidente da Câmara de 
18 de outubro de 2017, torna público que, nos termos do disposto na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que 
aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, alterada pelas 
Leis n.os 82 -B/2014, de 31 de dezembro; 84/2015, de 7 de agosto; 
18/2016, de 20 de junho; 42/2016, de 28 de dezembro; 25/2017, 30 
de maio; 70/2017, de 14 de agosto e 73/2017, de 16 de agosto, na 
sequência dos procedimentos concursais comuns para constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
abertos no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária 
de Vínculos Precários, estabelecido pela Lei n.º 112/2017, de 29 
de dezembro, foram celebrados contratos de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, em 3 de dezembro de 2018, com 
os seguintes candidatos:

Cláudia de Carvalho Morais Correia Pires, com a remuneração de 
1.201,48€, correspondente à 2.ª posição remuneratória da carreira 
e categoria de Técnico Superior (Animação Sociocultural), nível 
remuneratório 15 da tabela remuneratória única (Procedimento Con-
cursal aberto por Aviso publicado na página eletrónica institucional 
do Município de Viana do Alentejo e na Bolsa de Emprego Público, 
a 2 de maio de 2018);

Rita Isabel Mendes Marques, com a remuneração de 1.201,48€, 
correspondente à 2.ª posição remuneratória da carreira e categoria 
de Técnico Superior (Animação Sociocultural), nível remuneratório 
15 da tabela remuneratória única (Procedimento Concursal aberto 
por Aviso publicado na página eletrónica institucional do Município 
de Viana do Alentejo e na Bolsa de Emprego Público, a 2 de maio 
de 2018);


