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2 — Os candidatos têm 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República, para querendo, no âmbito do 
exercício do direito de audiência dos interessados, dizerem por escrito 
o que lhes oferecer.

3 — A pronúncia dos candidatos em sede de audiência dos interessa-
dos é obrigatoriamente efetuada através da utilização do formulário que 
se encontra disponível na página eletrónica do Município, em http://cm-
-fcr.pt, a remeter pelo correio, registado com aviso de receção, expedido 
até ao termo do prazo fixado, dirigido ao Presidente do Júri do proce-
dimento concursal, Município de Figueira de Castelo Rodrigo, Largo 
Dr. Vilhena n.º 1, 6440 -100 Figueira de Castelo Rodrigo, ou entregar 
pessoalmente, nas horas de expediente.

4 — O processo poderá ser consultado das 09h00 às 16h00, com 
marcação prévia junto do júri do procedimento.

14 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Paulo José 
Gomes Langrouva.

312080075 

 MUNICÍPIO DE GOUVEIA

Aviso n.º 4237/2019
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 a comissão de 
serviço de chefe de divisão de Planeamento, Urbanismo e Desenvol-
vimento Municipal, António Manuel Monteiro Mendes, cessou em 
31 de janeiro de 2019.

11 de fevereiro de 2019. — A Vereadora Permanente Responsável pela 
Gestão de Recursos Humanos, Teresa Maria Borges Cardoso.

312059656 

 MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 4238/2019

Revogação do Plano de Pormenor da Área de Reserva 
de Atividades Económicas do Carvalhal

Torna -se público, nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 127.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 
constante do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que a Assembleia 
Municipal de Grândola deliberou por maioria, em sessão ordinária de 
23 de novembro de 2018, sob proposta da Câmara Municipal, de 08 de 
novembro de 2018, proceder à revogação do Plano de Pormenor da Área 
de Reserva de Atividades Económicas do Carvalhal, publicado no Diário 
da República, n.º 37, Série II, de 21 de fevereiro de 2008 e republicado 
no Diário da República, n.º 64, Série II, de 01 de abril de 2008.

31 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, António Jesus 
Figueira Mendes.

Deliberação
Rafael Francisco Lobato Rodrigues, Presidente da Assembleia Mu-

nicipal de Grândola.
Certifico, para os devidos efeitos, que na quinta Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal, realizada no dia 23 de novembro de 2018, foi 
submetido a discussão e votação o ponto número dois da respetiva Ordem 
de Trabalhos, com o título «Apreciação e eventual aprovação da proposta 
de revogação do Plano de Pormenor da Área de Reserva de Atividades 
Económicas do Carvalhal.», tendo sido aprovado por maioria.

3 de janeiro de 2019. — O Presidente da Assembleia Municipal, Rafael 
Francisco Lobato Rodrigues.

612104172 

 MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

Edital n.º 352/2019

Consulta pública do projeto de decisão final da classificação
como Monumento de Interesse Municipal

da «Casa Mota-Prego ou Casa dos Carvalhos»
Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães, torna público que a Câmara Municipal, na sua reunião 
ordinária realizada em 31 de janeiro de 2019, no uso de competência 

prevista na alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, e de acordo com o n.º 1 do artigo 57.º do Decreto-Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, deliberou, por unanimidade, aprovar o 
projeto de decisão final de classificação do imóvel “Casa Mota-Prego 
ou Casa dos Carvalhos”, localizado na Rua Valdonas, n.º 4, com o Largo 
João Franco, da União de freguesias de Oliveira, São Paio e São Sebas-
tião deste concelho, como monumento de interesse municipal.

Para conhecimento geral, e para cumprimento das disposições constan-
tes dos artigos 25.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, 
e do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se 
publica o presente edital, que vai ser afixado nos lugares de estilo, tendo 
a consulta pública a duração de 30 dias úteis.

O processo administrativo está disponível para consulta nos serviços 
da Divisão do Centro Histórico desta autarquia e a localização do bem 
imóvel consta da planta anexa a este edital.

11 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Domingos 
Bragança. 
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 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 4239/2019

Procedimento concursal comum n.º 35/2018 para preenchimento 
de 1 posto de trabalho na categoria de Assistente Operacional da 
carreira de Assistente Operacional (funções de coveiro), conforme 
constante no mapa de pessoal.
1 — Marilyn Zacarias Figueiredo, com competências delegadas pelo 

Despacho n.º 1 -DL/2018, de 22/03/2018, nos termos do disposto no 
artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna público que 
por proposta do Senhor Presidente da Câmara de 16 de agosto de 2018, 
aprovada por deliberação do Executivo Camarário de 22 de agosto de 
2018 e despacho da signatária de 12 de dezembro de 2018, encontra -se 
aberto, pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum 
para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, com 
vista ao preenchimento de 1 posto de trabalho, na categoria de assistente 
operacional, da carreira de assistente operacional (funções de coveiro), 
a afetar à atividade “Serviços de Cemitério” da Divisão de Salubridade 
e Higiene Pública.

2 — Legislação aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-
cas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual 
(LTFP), Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento 
do Estado para 2019, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republi-


