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ção do Aviso n.º 7311/2016, no Diário da República, 2.ª série, de 8 de 
junho de 2016, nos termos do artigo 76.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, 
de 14 de maio, que aprovou o Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT).

Torna, ainda, público que o presente Aviso será divulgado nos luga-
res de estilo, na 2.ª série do Diário da República e no sítio da Internet 
em www.cm -faro.pt, em conformidade com a alínea c) do n.º 4 do 
artigo 191.º e do n.º 192, ambos do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio (RJIGT).

25 de fevereiro de 2019. — A Vereadora das Infraestruturas e do 
Urbanismo, Arqt.ª Sophie Matias.

Deliberação
A Câmara Municipal, em reunião ordinária pública, de 18 de fevereiro 

de 2019, «aprovou por unanimidade a Proposta n.º 53/CM/2019», a 
qual, nos termos do n.º 7 do artigo 89.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 
14 de maio (RJIGT), ratifica o deliberado na reunião ordinária, de 4 de 
fevereiro de 2019, ao abrigo da Proposta n.º 41/CM/2019:

«A Câmara Municipal de Faro deliberou, por unanimidade, aprovar 
a Proposta n.º 412/CM/2016 e elaborar a Revisão do Plano Diretor 
Municipal estabelecendo para esse efeito um período de 36 (trinta e 
seis) meses, prazo que se dá por findo em 8 de junho do presente ano.

Na sua reunião ordinária, de 4 de fevereiro de 2019, a Câmara Mu-
nicipal de Faro deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 41/
CM/2019 e prorrogar o prazo suprarreferido, por igual período de tempo, 
contado a partir da data de produção de efeitos do Aviso n.º 7311/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 8 de junho de 2016».
18 de fevereiro de 2019. — A Vereadora das Infraestruturas e do 

Urbanismo, Arqt.ª Sophie Matias.
612133721 

 MUNICÍPIO DE LAGOS

Aviso n.º 6614/2019
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto -Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, em conjugação com 
o artigo 12.º do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação, 
Taxas e Compensações Urbanísticas do Município de Lagos, torna -se 
público que se encontra aberto um período de discussão pública, com 
a duração de 15 dias úteis a contar do 5.º dia seguinte ao da publica-
ção do presente Aviso na 2.ª série do Diário da República, respeitante 
ao projeto de alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 11/89 
(proc. n.º 23/2018), sito em Ponta da Gaivota — Estrada da Luz -Burgau, 
da freguesia da Luz, o qual incide sobre os lotes n.os 48, 49, 66 e 67, 
cujo requerente é Ponta da Gaivota — Promoção Hoteleira e Turística. 
L.da e Allaoua Bouabdellah.

Nestes termos, o referido projeto poderá ser consultado na Secção 
Administrativa/Unidade Técnica de Obras Particulares (Edifício Paços 
do Concelho Séc. XXI, Piso 0), entre as 9:00 horas e as 16:00 horas, 
mediante requerimento cujo modelo encontra -se disponível no balcão 
virtual desta Câmara Municipal, podendo todos os interessados, no de-
curso do prazo acima indicado, apresentarem, por escrito, as reclamações, 
observações ou sugestões que acharem por convenientes.

26 de março de 2019. — A Presidente da Câmara, Maria Joaquina 
Baptista Quintans de Matos.

312188081 

 MUNICÍPIO DE LEIRIA

Aviso (extrato) n.º 6615/2019
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 Funções Públicas, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada, torna pública a 
lista definitiva dos resultados finais obtidos nas avaliações dos períodos 
experimentais de função dos contratos de trabalho em funções públicas 
celebrados, entre o Município de Leiria e as trabalhadoras abaixo indi-
cadas, na sequência do recurso à reserva de recrutamento constituída no 
âmbito do procedimento concursal comum de recrutamento com vista ao 

preenchimento, por tempo indeterminado, de 02 postos de trabalho do 
mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria (Ref. PCCR 6/2015) — 
técnico superior (área de Engenharia Civil), a qual se contém na ata 
de reunião do júri n.º 35/2019, de 07 de março, e foi homologada, no 
dia seguinte, por seu Despacho n.º 44/2019, e, bem assim, afixada, na 
presente data, junto das instalações da Divisão de Recursos Humanos 
da Câmara Municipal de Leiria, sitas no piso 4 do Edifício dos Paços 
do Concelho, no Largo da República, em Leiria, e disponibilizada na 
página eletrónica do Município de Leiria, em https://www.cm -leiria.pt/
pages/804?folder_id=2536, os quais em consonância, podem vir a ser 
considerados concluídos com sucesso:

a) Cláudia Isabel Silva Jordão Mota — 15,33;
b) Marta Sofia Santos Martins — 14,67.

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

25 de março de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Raul 
Castro.
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 MUNICÍPIO DE MURÇA

Aviso n.º 6616/2019

Para os devidos efeitos, torna -se público que, por relatórios de de-
cisão do Presidente da Câmara datados de 20 de abril de 2018 e 23 de 
abril de 2018, respetivamente, procedeu à anulação administrativa dos 
despachos a seguir indicados:

Com efeitos a 20 de abril de 2018, os despachos determinativos da 
mobilidade interna intercategorias e da consolidação definitiva dessa 
mobilidade à trabalhadora Maria Alexandra da Conceição Nascimento 
Borges, com transição da categoria de assistente técnica para a categoria 
de coordenadora técnica da carreira de assistente técnico, datados de 
20 de fevereiro de 2017 e 29 de setembro de 2017;

Com efeitos a 23 de abril de 2018, os despachos determinativos da 
mobilidade interna intercategorias e da consolidação definitiva dessa 
mobilidade ao trabalhador Manuel João da Costa Monteiro, com tran-
sição da categoria de assistente técnico para a categoria de coordenador 
técnico da carreira de assistente técnico, datados de 20 de fevereiro de 
2017 e 29 de setembro de 2017;

Com efeitos a 23 de abril de 2018, os despachos determinativos da 
mobilidade interna intercategorias e da consolidação definitiva dessa 
mobilidade ao trabalhador Luís Carlos Carvalho Ribalonga, com tran-
sição da categoria de assistente técnico para a categoria de coordenador 
técnico da carreira de assistente técnico, datados de 20 de fevereiro de 
2017 e 29 de setembro de 2017;

Com efeitos a 23 de abril de 2018, os despachos determinativos da 
mobilidade interna intercarreiras e da consolidação definitiva dessa 
mobilidade ao trabalhador Helder Damiro dos Anjos Botelho, com 
transição da categoria e carreira de assistente operacional para a cate-
goria e carreira assistente técnico, datados de 1 de fevereiro de 2017 e 
25 de setembro de 2017;

Com efeitos a 23 de abril de 2018, os despachos determinativos da 
mobilidade interna intercarreiras e da consolidação definitiva dessa 
mobilidade à trabalhadora Paula Alexandra de Sousa Batista, com tran-
sição da categoria e carreira de assistente operacional para a categoria 
e carreira assistente técnica, datados de 1 de fevereiro de 2017 e 25 de 
setembro de 2017;

Com efeitos a 23 de abril de 2018, os despachos determinativos da 
mobilidade interna intercarreiras e da consolidação definitiva dessa 
mobilidade à trabalhadora Natália Maria Francisco Ramos Alves, com 
transição da categoria e carreira de assistente operacional para a cate-
goria e carreira assistente técnica, datados de 1 de fevereiro de 2017 e 
25 de setembro de 2017;

Com efeitos a 23 de abril de 2018, os despachos determinativos da 
mobilidade interna intercarreiras e da consolidação definitiva dessa 
mobilidade à trabalhadora Sónia Regina Aires de Oliveira, com transi-
ção da categoria e carreira de assistente operacional (auxiliar de ação 
educativa) para a categoria e carreira técnica superior, datados de 2 de 
janeiro de 2017 e 25 de setembro de 2017.

28 de março de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Mário 
Artur Correia Lopes, Dr.
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