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Municipal, mantendo a posição e o nível remuneratório detidos na 
situação jurídico -funcional de origem.

16 de dezembro de 2016. — O Vereador da Câmara Municipal, José 
António Cavaco.

310109775 

 MUNICÍPIO DE MAÇÃO

Aviso n.º 466/2017
Para efeitos do disposto no 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 
6 de abril, torna -se público a lista unitária de ordenação final dos can-
didatos ao procedimento concursal comum para constituição de relação 
jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para ocupação de um posto 
de trabalho na carreira de Assistente Operacional (Área de Higiene e 
Limpeza Urbana), aberto por aviso publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 162, de 24 de agosto de 2016, homologada por despacho 
do Presidente da Câmara datado de 28 de dezembro de 2016:

Rui Alexandre Pereira Marques — 16,50 valores
Fernando Farinha Mendes — 15,30 valores
João Manuel Matos Salgado — 14,10 valores
Maria Teresa Maia Moleiro — 14,10 valores
António José de Matos Forte — 12,20 valores
Tiago José Marques Alves — 11,85 valores
Jaime Manuel Lourenço Florindo — 11,50 valores
Hélder Miguel da Silva Batista — a)
Henrique Manuel Giblote Loff de Albuquerque — a)
Hugo Manuel Machado Quendera da Silva — a)
João Marques Alves — a)
José Alberto Lopes Raposo Carpinteiro — a)
Tiago Alexandre Eira de Oliveira — a)

a) Candidatos excluídos, por não terem comparecido à prova de 
seleção — avaliação psicológica.

28 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Vasco António 
Mendonça Sequeira Estrela (Dr.).

310135119 

 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

Aviso n.º 467/2017
Dr. Guilherme Manuel Lopes Pinto, Presidente da Câmara Municipal 

de Matosinhos, faz público que:
Nos termos dos n.os 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, da atual redação, se encontra afixada no placar do átrio de 
entrada do Departamento de Recursos Humanos e disponível na página 
eletrónica da câmara (www.cm -matosinhos.pt) a lista unitária de ordena-
ção final dos candidatos aprovados ao procedimento concursal comum, 
aberto pelo aviso n.º 5294/2016, de 22 de abril, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 79, de 22 de abril de 2016, para contratação 
por tempo indeterminado, homologada a 28 de dezembro de 2016, com 
vista ao preenchimento de 40 trabalhadores na carreira e categoria de 
Assistentes Operacionais, para a Divisão de Educação.

Nos termos do n.º 1 do artigo 40.º da referida Portaria irá ser cons-
tituída reserva de recrutamento interno, uma vez que a lista contém 
um número de candidatos aprovados superior ao do posto de trabalho 
a ocupar.

Conforme previsto no artigo 39.º, n.º 3 da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, da atual redação, da homologação da lista de ordenação 
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.

28/12/2016. — O Presidente da Câmara, Dr. Guilherme Pinto.
310132608 

 Aviso n.º 468/2017
Dr. Guilherme Manuel Lopes Pinto, Presidente da Câmara Municipal 

de Matosinhos, faz público que:

Por despachos de 23 de dezembro de 2016, do Vereador do Pelouro 
dos Recursos Humanos, com competências delegadas, Prof. António 
Correia Pinto, foi determinado celebrar contratos de trabalho por tempo 
indeterminado, para o exercício de funções públicas na carreira e cate-
goria de Técnico Superior, para a 2.ª posição remuneratória, nível 15 da 

tabela única, com António Diogo Monteiro Barbosa, Ana Cristina Pinto 
dos Santos Ribeiro, Tereza Glória Brinco Marques de Oliveira, Rosa 
Maria Rodrigues Xavier, Cláudia Patrícia Almeida Lima e Ana Carolina 
Santos Pereira Oliveira, com efeitos a partir de 27 de dezembro de 2016. 
Os trabalhadores ficarão sujeitos a um período experimental nos termos 
do artigo 49.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovado 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 1.º do 
Regulamento de extensão n.º 1 -A/2010, de 2 de março.

28/12/2016. — O Presidente da Câmara, Dr. Guilherme Pinto.
310132438 

 MUNICÍPIO DA MEALHADA

Aviso n.º 469/2017

Alteração ao Plano Diretor Municipal Sítio Arqueológico 
«Pedras Negras»

Rui Manuel Leal Marqueiro, presidente da Câmara Municipal de 
Mealhada, faz saber que:

1 — Trata -se de um procedimento de Alteração ao Plano Diretor 
Municipal, realizado nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 115.º 
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, com o ob-
jetivo de abranger o Sítio Arqueológico “Pedras Negras”, na freguesia 
de Vacariça.

2 — A Câmara Municipal de Mealhada, em reunião realizada a 5 de 
dezembro de 2016, deliberou por unanimidade proceder à abertura do 
período de discussão pública da Proposta de Alteração ao Plano Diretor 
Municipal, durante um período de 30 dias, com início 5 dias após a 
publicação do presente aviso no Diário da República — 2.ª série.

3 — A Proposta da Alteração ao Plano Diretor Municipal, o Parecer 
Final e a Ata da Conferência Procedimental estarão disponíveis para 
consulta dos interessados na Divisão de Gestão Urbanística sita na 
Urbanização do Choupal, lote 12C — r/c, das 9 h às 12 h 30 min e 
das 13 h 30 min às 16 h e no sítio da internet da Câmara Municipal 
(www.cm -mealhada.pt).

4 — No mesmo período, qualquer interessado poderá apresentar 
por escrito, em formulário específico a disponibilizar na Divisão 
de Gestão Urbanística e no sítio da internet da Câmara Municipal 
(www.cm -mealhada.pt), as suas reclamações, observações ou suges-
tões, a fim de, em fase ulterior, serem apreciadas e ponderadas pelo 
executivo municipal.

E, para que conste, mandei publicar este aviso no Diário da República 
e outros de igual teor, na comunicação social, na página da internet da 
Câmara Municipal e nos locais habituais.

15 de dezembro de 2016. — O Presidente de Câmara, Rui Manuel 
Leal Marqueiro.

610127149 

 MUNICÍPIO DE MÊDA

Aviso n.º 470/2017
Anselmo Antunes de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de 

Mêda, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º 
do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, 
torna público que a Câmara Municipal de Mêda, aprovou em reunião 
ordinária de 23 de novembro de 2016 a versão final do Regulamento 
Municipal de Atribuição de Apoios às Freguesias, cuja deliberação foi 
homologada pela Assembleia Municipal, em sessão ordinária de 30 de 
novembro de 2016 e cujo texto se transcreve.

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil seguinte 
à sua publicação, de acordo com o previsto no seu artigo 16.º

Para constar e devidos efeitos, será este edital afixado nos Paços do 
Município, publicado na 2.ª série do Diário da República e no sítio da 
internet em www.cm -meda.pt.

27 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Anselmo Antunes de Sousa.

Regulamento Municipal de Atribuição
de Apoios às Freguesias

Preâmbulo
O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no ar-

tigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e do disposto nas 
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