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posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, para a área de 
Serviço Social, aberto na Bolsa de Emprego Público, no dia 11 de outubro 
de 2018, através do código de oferta n.º OE201810/0454, o Município 
de Cuba, celebrou contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para a carreira/categoria de Assistente Operacional, em 
03 de dezembro de 2018, com, Ana Margarida Vargas Baião.

Cessou a relação jurídica de emprego público, com esta entidade, por 
motivo de consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria 
interserviços, no Município de Vendas Novas, a trabalhadora, Cristina da 
Conceição Palma Dâmaso, detentora da Carreira/categoria de Assistente 
Operacional, com efeitos a 01 de outubro de 2018.

27 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. João Manuel 
Casaca Português.

312341924 

 MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE

Aviso n.º 10283/2019
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 na sequência do 
Procedimento Concursal para preenchimento de postos de trabalho, 
publicado na 2.ª série, n.º 55, de 17 de março de 2017, foi celebrado 
contrato de Trabalho em Funções Públicas, Por Tempo Indeterminado, 
com Maria Margarida Vale Verdelho, para a carreira/categoria de As-
sistente Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais), com o vencimento 
ilíquido de 635,07 €, correspondente à 4.ª posição remuneratória, nível 
remuneratório 4, com inicio em 17 de dezembro de 2018, atualizado por 
força da atualização remuneratória prevista no Decreto -Lei n.º 29/2019, 
de 20 de fevereiro.

29 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Jacinto Manuel 
Lopes Cristas Flores.

312341519 

 Aviso n.º 10284/2019
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 na sequência do 
Procedimento Concursal para preenchimento de dois postos de traba-
lho, publicados na 2.ª série, n.º 148, de 02 de agosto de 2018, foram 
celebrados contratos de Trabalho em Funções Públicas, Por Tempo 
Indeterminado, com os seguintes trabalhadores:

Manuel Alves Ramalho e Mário Alexandre Santos Vieira, carreira/
categoria de Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e 
Veículos Especiais), vencimento ilíquido de 635,07 €, correspondente 
à 4.ª posição remuneratória, nível remuneratório 4, com início em 02 e 
22 de maio de 2019, respetivamente.

29 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Jacinto Manuel 
Lopes Cristas Flores.

312342012 

 MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Aviso n.º 10285/2019

Projeto de alteração do Regulamento da Organização
dos Serviços Municipais

Paulo José Gomes Langrouva, Presidente da Câmara Municipal de 
Figueira de Castelo Rodrigo, torna público, ao abrigo da competência 
que lhe é conferida pela alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal, na sua reunião 
ordinária pública, realizada a 20 de março de 2019, deliberou aprovar 
o Projeto de Alteração do Regulamento da Organização dos Serviços 
Municipais no sentido de submeter o mesmo a consulta pública, para 
recolha de sugestões, pelo período de 30 dias úteis, a contar da data de 
publicação do presente aviso, em cumprimento do disposto nos arti-
gos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo.

Mais se informa que, o Projeto de Alteração ao Regulamento acima 
referenciado se encontra disponível para consulta pública no Gabinete 
de Apoio à Presidência, todos os dias úteis das 09:00h às 17:30h, bem 
como, no sítio de Internet do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, 
em www.cm -fcr.pt.

Assim, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 101.º do Código 
do Procedimento Administrativo, convidam -se todos os interessados a 
apresentar por escritos eventuais sugestões ao Município de Figueira de 

Castelo Rodrigo, para Município de Figueira de Castelo Rodrigo, Largo 
Dr. Vilhena n.º 1, 6440 -100 Figueira de Castelo Rodrigo, ou através do 
endereço de correio eletrónico: cm -fcr@cm -fcr.pt.

17 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Paulo José Gomes 
Langrouva.

312313866 

 MUNICÍPIO DE GÓIS

Aviso n.º 10286/2019
Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira, Dra., Presidente da Câmara 

Municipal de Góis, torna público, que o prazo de consulta pública 
inicialmente previsto no Aviso (extrato) n.º 8156/2019, publicado na 
2.ª série do Diário da República n.º 90, de 10 de maio, relativo ao Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2019 -2028), foi 
prorrogado por um período de 15 (quinze) dias.

28 de maio de 2019. — A Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Maria 
de Lurdes de Oliveira Castanheira.

312349311 

 MUNICÍPIO DA GUARDA

Aviso (extrato) n.º 10287/2019

Conclusão do Período Experimental
Para os devidos e legais efeitos e em cumprimento do disposto na 

alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi 
homologada por despacho do Exmº. Senhor Presidente da Câmara Muni-
cipal em 27 de maio de 2019, a ata do júri responsável pelo acompanha-
mento e avaliação final, que comprovou que foi concluído com sucesso 
o período experimental da trabalhadora Kátia Machado Bandarra, na 
sequência dos procedimentos concursais comuns para ocupação de um 
posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional, 
previsto no Mapa de Pessoal do Município da Guarda, na modalidade 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, rea-
lizados nos termos do disposto da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, 
publicitados na página do Município e na Bolsa de Emprego Público 
(BEP),com os códigos de oferta n.º OE201811/0168 e OE201811/0169, 
de 9 de novembro de 2018.

28 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
Alberto Chaves Monteiro.

312340247 

 MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

Edital n.º 761/2019

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
de Guimarães (2019 -2028)

Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal de 
Guimarães, torna público, torna público, ao abrigo das disposições 
conjugadas da alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º e do artigo 56.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual re-
dação, e nos termos e para os efeitos dos n.os 10 a 12 do artigo 4.º 
do Anexo ao Despacho n.º 443 -A/2018, de 5 de janeiro, com as 
alterações introduzidas pelo Despacho n.º 1222 -B/2018, de 1 de 
fevereiro, ambos do Gabinete do Secretário de Estado das Florestas 
e do Desenvolvimento Rural, publicados na 2.ª série do Diário da 
República, respetivamente a 9 de janeiro e a 2 de fevereiro, e ainda 
do n.º 12 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, 
na sua atual redação, o teor do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
contra Incêndios 2019 -2028, aprovado pela Assembleia Municipal 
de Guimarães, na sua sessão ordinária de 2 de maio de 2019, sob 
proposta da Câmara Municipal, aprovada na sua reunião ordinária 
de 11 de abril de 2019.

O Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 2019 -2028 
foi sujeito a consulta pública, publicitada através do Edital n.º 339/2019, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 12 de março de 
2019, em cumprimento do previsto nos n.os 3 a 9 do artigo 4.º do Anexo 
ao referido Despacho n.º 443 -A/2018, que estabelece o Regulamento 
Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios.


