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esclarecimento sobre a revisão do Plano Diretor Municipal de Grândola,
durante 30 dias úteis, com início 5 dias úteis após a publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, devendo para o efeito ser
utilizada a ficha de participação disponibilizada na página da internet do
Município, na Divisão de Planeamento e Urbanismo, nas sedes das Juntas
de Freguesia e remetê-la para a Câmara Municipal de Grândola, para a Divisão de Planeamento e Urbanismo, sita na Rua Dr. José Pereira Barradas,
7570-281 Grândola ou para o email pdmrevisao@cm-grandola.pt
Os interessados podem consultar a Proposta de Plano com todos os
elementos que a integram na Divisão de Planeamento e Urbanismo, sita
no Largo Manuel Sobral (antiga casa dos Magistrados) — Grândola e
na página da internet do Município de Grândola.
Para constar e para os devidos efeitos se publica este aviso e outros
de igual teor, nos locais habituais, na 2.ª série do Diário da República,
na página da Internet do Município e na comunicação social, conforme
disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 89.º, conjugado com a alínea a) do n.º 4
do artigo 191.º do RJIGT.
310569718

MUNICÍPIO DE ALMEIDA
Aviso n.º 7992/2017
Consolidação de mobilidade intercarreiras
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 4.º, da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna-se público que,
nos termos do n.º 1 e n.º 2 do artigo 99.º-A aditado à LTFP aprovada em
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, inserida
no artigo 270.º da LOE de 2017, foi autorizada a consolidação definitiva
da mobilidade intercarreiras, por meu despacho, exarado a vinte e seis de
junho de 2017, de Pedro António Pinto Cabaços, da carreira e categoria de
Assistente Técnico, que consolida a mobilidade na carreira e categoria de
Técnico Superior, área Engenharia Mecânica, da Unidade Orgânica Flexível dos Serviços Urbanos, ficando integrado na 2.ª posição remuneratória
a que corresponde o nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única
aprovada pela Portaria 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
26 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Prof. António
Baptista Ribeiro.
310591911

MUNICÍPIO DE FORNOS DE ALGODRES
Aviso n.º 7993/2017
Para os devidos efeitos, torna-se público que por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Manuel Pina Fonseca, foi
autorizada a mobilidade interna, na modalidade de mobilidade intercarreiras, do trabalhador Etelvina Maria Ferreira dos Santos, com contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, atualmente na
categoria de Assistente Operacional para a categoria e carreira de Assistente Técnico, nos termos do artigo 92.º ao 100.º, da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, com a remuneração de 683,13 €, correspondente à posição 1,
nível 5, com efeitos a 01 de abril de 2017, e por 18 meses.
6 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. António Manuel
Pina Fonseca.
310554457

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA
Aviso n.º 7994/2017
Carina de Jesus Faustino Batista, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Grândola,
Torna público que, decorrente da 2.ª reunião plenária da Comissão
Consultiva da revisão do Plano Diretor Municipal de Grândola, que
ocorreu no dia 26 de maio de 2017, no âmbito da qual foi emitido parecer
favorável à proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Grândola e
em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal de 29 de junho de
2017, procede-se à abertura do período de discussão pública da revisão do
Plano Diretor Municipal, nos termos e para os efeitos previstos nos n.os 1
e 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial — RJIGT).
Nestes termos, considerando o direito à participação dos interessados,
podem ser apresentadas reclamações, observações, sugestões e pedidos de

30 de junho de 2017. — A Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Carina Batista.
610625956
Aviso n.º 7995/2017
Publicação da Lista Unitária de Ordenação Final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, torna-se público que, por meu despacho de 30 de junho de 2017,
foi homologada a lista unitária de ordenação final dos candidatos ao
procedimento concursal comum, para contratação de dois Assistentes
Operacionais, na área funcional de Canalizador, da carreira geral de
Assistente Operacional, no regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado aberto pelo aviso n.º 14642/2016, datado de 07/11/2016, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 224,
de 22/11/2016.
A lista unitária de ordenação final dos candidatos, encontra-se publicada no site de internet do Município de Grândola (www.cm-grandola.pt)
e afixada em local visível e público do Edifício dos Paços do Concelho.
30 de junho de 2017. — O Vereador do Pelouro de Administração e
Gestão de Recursos Humanos, Fernando Sardinha.
310609983

MUNICÍPIO DE LAGOA (ALGARVE)
Aviso n.º 7996/2017
Publicitação da Lista Unitária de Ordenação
Final do Procedimento Concursal — Ref. 09/2016
Para os devidos efeitos se torna público que em conformidade com
o estatuído pelo n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 06 de
abril, na versão em vigor, que a lista unitária de ordenação final dos
candidatos do procedimento concursal comum para a modalidade de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, aberto
por aviso n.º 14692/2016 publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 225 de 23 de novembro de 2016, foi homologada por despacho de
23 de junho de 2017, procedendo-se à publicitação da mesma, conforme
a seguir descriminado:
Ref. 09/2016 — um posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior:
1.º Joana Isabel Rocha da Ponte Pires 12,21 — C/ RJEP
2.º Ismael Alexandre Estevens Medeiros 14,88 — S/ RJEP
3.º Ana Margarida de Carvalho Miranda Almeida10,88 — S/ RJEP
23 de junho de 2017. — O Vice-Presidente da Câmara, Nuno Dinis
da Encarnação de Amorim.
310593897
Edital n.º 493/2017
Francisco José Malveiro Martins, Presidente da Câmara Municipal
de Lagoa (Algarve):
Faz público que, nos termos do 2 do artigo 52.º do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação, Taxas e Compensações Urbanísticas, a taxa base do Sistema de Indústria Responsável, é atualizada

