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do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com este Município, para o desempenho de funções na categoria de
assistente operacional (Auxiliar de Ação Educativa), da carreira geral
de assistente operacional.
31 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
311110131

presencialmente nas instalações do Pólo I desta Câmara Municipal, ou
enviadas por via postal para a Rua das Indústrias, 393 Ap. 65 — 4786-909
Trofa, ou por via eletrónica para geral@mun-trofa.pt.
5 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal da
Trofa, Sérgio Humberto Pereira da Silva.

Aviso n.º 2252/2018
Para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se publico
que o Técnico Superior, João Paulo dos Santos Craveiro Fernandes,
concluí com sucesso o período experimental, com a avaliação final de
17,00 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com este Município, para
o desempenho de funções na categoria de Técnico Superior (Geólogo),
da carreira geral de Técnico Superior.
31 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
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MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS
Aviso n.º 2253/2018
Torna-se público que, por despacho do Presidente da Câmara,
de 28 de dezembro de 2017, nos termos do n.º 12, do artigo 38.º,
em conjugação com a alínea c), do n.º 2, do mesmo artigo, da Lei
n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, por força do n.º 1, do artigo 19.º
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, foi determinada a cessação
do procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação
de um posto de trabalho, na categoria de encarregado operacional,
da carreira geral de assistente operacional, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
para desempenhar funções na Área de Limpeza Urbana, da Divisão
de Gestão de Áreas Urbanas, aberto pelo aviso n.º 24447/2010, ref.
33/10, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 229, de 25
de novembro de 2010.
2 de fevereiro de 2018. — A Vereadora, Cláudia Horta Ferreira.
311111922
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MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA
Aviso n.º 2255/2018

MUNICÍPIO DA TROFA

Proposta de alteração ao Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Vale de Cambra

Aviso n.º 2254/2018

António Alberto Almeida de Matos Gomes, Vereador em Regime de
Tempo Inteiro na Câmara Municipal de Vale de Cambra:
Torna público, que nos termos do n.º 1 do artigo 115.º do Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território, na redação do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, a Câmara Municipal em sua reunião de
30 de janeiro de 2018, deliberou proceder a um período de participação
preventiva, com vista à alteração do Regulamento do Plano Diretor Municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 88.º, do referido Diploma Legal,
pelo que decorrerá por um prazo de 15 dias úteis, um período durante
o qual os interessados poderão proceder à apresentação de propostas
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito da
alteração ao Regulamento do Plano Diretor Municipal.
Durante aquele período, os interessados poderão consultar, no Edifício da Câmara Municipal, sito na Avenida Camilo Tavares de Matos,
n.º 19, nesta cidade, na respetiva Divisão de Planeamento, Ambiente e
Gestão Urbanística e nas Juntas Freguesia, os elementos relevantes para
o desenvolvimento dos trabalhos.
Junto da Divisão de Planeamento, Ambiente e Gestão Urbanística,
poderão ser marcadas reuniões de esclarecimento e informação adicional.
Os interessados deverão formular as suas sugestões ou observações,
devidamente fundamentadas, em ofício dirigido ao Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Vale de Cambra ou através de email.
Com o objetivo de promover a participação neste processo a Câmara Municipal disponibiliza o seguinte email: discussaopublica@
cm-valedecambra.pt.
Para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos lugares públicos do costume, na imprensa e disponível
no endereço http:www.cm-valedecambra.pt

Torna-se público que a Câmara Municipal da Trofa, em sessão
ordinária realizada a 18 de janeiro de 2018, deliberou, por unanimidade, aprovar em simultâneo a delimitação da Área de Requalificação Urbana de São Romão do Coronado e o respetivo projeto para
a execução da Operação de Reabilitação Urbana Sistemática que
contém o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU),
nos termos do n.º 2 do artigo 7.º e do n.º 1 do artigo 17.º do Regime
Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na atual redação da Lei n.º 32/2012,
de 14 de agosto.
Mais deliberou, para efeito do disposto no RJRU, submeter a delimitação da Área de Requalificação Urbana de São Romão do Coronado
e o referido Projeto a discussão pública, pelo período de 20 dias, com
início no 5.º dia posterior à publicação do presente aviso no Diário da
República.
A Câmara Municipal da Trofa realizará uma sessão pública de esclarecimentos no dia 22 de fevereiro de 2018, pelas 21:00 horas, nas
instalações da sede de Junta da Freguesia dos Coronados (São Romão
e São Mamede), sitas na Rua do Horizonte, n.º 1062, 4745-532, na vila
de São Romão do Coronado.
Mais torna público que os elementos constantes da proposta referida se encontram disponíveis para consulta na página eletrónica do
município, em www.mun-trofa.pt, e nas instalações do Departamento
de Administração do Território, desta Câmara Municipal, sitas na Rua
Imaculada Conceição, n.º 684, 4785 Trofa.
Assim, convidam-se todos os interessados a dirigir a esta Câmara
Municipal eventuais reclamações, observações, sugestões e pedidos de
esclarecimento, por escrito e dentro do período atrás referido, as quais deverão ser realizadas por uma das seguintes formas: dirigidas diretamente
ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Trofa, apresentadas

1 de fevereiro de 2018. — O Vereador, António Alberto Almeida de
Matos Gomes.
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