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 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 12097/2017

Abertura do período de discussão pública da proposta de delimitação 
da Unidade de Execução do Verde de Recreio e Lazer, em Sete 
Casas — Loures, requerida pela HOVIONE, FARMACIÊNCIA, 
S. A.
Tiago Farinha Matias, Vereador da Câmara Municipal de Loures, 

no uso da competência que lhe é conferida pelo Despacho n.º 225/
PRES/2016, de 26 de agosto de 2016, torna público, que esta Câmara 
Municipal, na sua Reunião de Câmara, realizada no dia 20 de setembro 
de 2017, deliberou, nos termos do disposto no n.º 4, do Artigo 148.º, 
conjugado com o artigo 89.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT), estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, 
de 14 de maio, submeter a discussão pública a Proposta de Delimi-
tação da Unidade de Execução do Verde de Recreio e Lazer em Sete 
Casas — Loures, pelo período de 20 dias úteis, com início a partir do 5.º 
dia útil após a publicação deste Aviso no Diário da República.

Esta proposta, consubstanciada no documento denominado “Termos 
de Referência: Unidade de Execução do Verde de Recreio e Lazer — Sete 
Casas — Loures,” e na Carta da Hovione, Farmaciência S. A. a reque-
rer a Delimitação da Unidade de Execução com os respetivos anexos, 
encontra -se disponível para consulta dos interessados na página da 
internet da Câmara Municipal, em www.cm -loures.pt e no Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4, 
r/c, em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 16:00 horas.

Durante o período de discussão pública, os interessados podem formu-
lar reclamações, observações e sugestões ou pedidos de esclarecimento 
sobre a Proposta de Delimitação da Unidade de Execução do Verde de 
Recreio e Lazer em Sete Casas — Loures, por escrito e dirigidas ao 
Presidente da Câmara Municipal, utilizando para o efeito impresso pró-
prio, disponível no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 
e em www.cm -loures.pt.

As participações poderão ser entregues pessoalmente ou remetidas 
para o endereço de correio eletrónico da Divisão de Planeamento e 
Reabilitação Urbana, discussaopublica_dpru@cm -loures.pt, ou ainda 
enviadas por correio para o Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 r/c, 2674 -501 Loures.

25 de setembro de 2017. — O Vereador, Tiago Matias.
310814589 

 MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

Aviso (extrato) n.º 12098/2017

Consolidação definitiva de situações de mobilidade interna
Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20/06, torna -se pública a consolidação definitiva 
das situações abaixo indicadas efetivadas ao abrigo do disposto no 
n.º 99 -Aº da Lei do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20/06:

Maria Albina Dias Ribeiro Alexandre, Assistente Técnico, posicionada 
na 1.ª posição remuneratória e no nível 5 da respetiva tabela remune-
ratória, consolidou mobilidade interna intercarreiras no Município da 
Lourinhã com efeitos a 06/09/2017;

Paula Alexandra Silva Primor Pedroso, Assistente Técnico, posicio-
nado na 1.ª posição remuneratória e no nível 5 da respetiva tabela re-
muneratória, consolidou mobilidade interna intercarreiras no Município 
da Lourinhã com efeitos a 08/09/2017.

22 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, João Duarte 
A. de Carvalho.

310802187 

publicação, o procedimento concursal para constituição de reserva de 
recrutamento para a Coordenação de Educação abaixo indicado:

Carreira/ categoria — Assistente Operacional (auxiliar de ação edu-
cativa);

Modalidade de relação jurídica a constituir — Contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado.

1 — Não existem reservas de recrutamento constituídas no município 
e válidas para ocupação do posto de trabalho com as características e 
para os fins identificados neste aviso. Foi efetuada consulta à Entidade 
Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), 
em cumprimento do disposto no artigo 4.º e n.º 5 do artigo 40.º da Por-
taria, tendo sido declarada, em 07 de abril de 2017, a inexistência em 
reserva de recrutamento de qualquer candidato com o perfil adequado 
ao posto de trabalho supra indicado por não ter ainda decorrido qualquer 
procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento 
no âmbito dessa entidade.

1.1 — Procedimento prévio ao recrutamento de trabalhadores: Não 
se encontra ainda constituída a entidade gestora da requalificação nas 
autarquias (EGRA) para cumprimento dos artigos 14.º e 16.º do DL 
n.º 209/2009, de 03/09.

2 — Âmbito do recrutamento: O procedimento concursal destina -se 
a candidatos com relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado previamente estabelecida ou determinado, ou determinável, 
bem como sem relação jurídica de emprego público prévia. O recruta-
mento iniciar -se -á sempre de entre trabalhadores com relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, 
seguido dos restantes, em caso de impossibilidade de ocupação de todos 
ou alguns postos de trabalho dessa forma, nos termos do disposto no 
n.º 4 do artigo 30.º da LTFP, conjugado com a alínea g) do n.º 3 do 
artigo 19.º da Portaria, por deliberação favorável da Câmara Municipal 
em 21/09/2017.

3 — Prazo de validade — A reserva de recrutamento resultante deste 
procedimento concursal é válida pelo prazo máximo de 18 meses, con-
tado a partir da data da homologação da lista de ordenação final dos can-
didatos aprovados, nos termos do disposto no artigo 40.º da Portaria.

4 — Caracterização dos postos de trabalho:
Desempenho de funções de auxiliar de ação educativa no âmbito do 

conteúdo funcional fixado em anexo à LTFP de grau de complexidade 1, 
designadamente, proceder ao acolhimento e entrega das crianças e alu-
nos; apoiar os docentes na concretização e dinamização das atividades 
educativas e socioeducativas, bem como acompanhar as crianças e 
alunos durante o período de funcionamento dos estabelecimentos de 
educação e ensino, em transportes, passeios, visitas de estudo ou ou-
tras atividades, com vista a assegurar a segurança e um bom ambiente 
educativo; colaborar na dinamização e acompanhamento e apoio das 
atividades pedagógicas e lúdicas não letivas no âmbito do apoio à fa-
mília e dos projetos/programas educativos promovidos pela Câmara 
Municipal; preparar materiais e espaços para o desenvolvimento de 
atividades; prestar cuidados de higiene pessoal às crianças e auxiliá -las 
nestas tarefas, de acordo com a idade e estado de desenvolvimento da 
criança; prestar apoio específico a crianças e alunos com necessidades 
educativas especiais; acompanhar as crianças e alunos durante o período 
das refeições escolares, assegurando igualmente a sua vigilância; prestar 
apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de 
necessidade, acompanhar a criança ou aluno à unidade de prestação de 
cuidados de saúde; efetuar, no interior e exterior, tarefas indispensáveis 
ao funcionamento dos serviços; utilizar equipamentos de comunicação, 
incluindo estabelecer ligações telefónicas; reproduzir documentos com 
utilização de equipamento próprio; assegurar a limpeza, higienização, 
arrumação, conservação e boa utilização das instalações, incluindo o 
espaço de refeitório, bem como do material e equipamento didático 
e informático necessário ao desenvolvimento do processo educativo.

5 — Local de trabalho: o local de trabalho situar -se -á na área do 
Município da Lourinhã.

6 — Remuneração — O posicionamento remuneratório terá por re-
ferência a 1.ª posição/ nível 1 da tabela remuneratória única da carreira/
categoria de Assistente Operacional (557€), nos termos do preceituado 
no artigo 38.º da LTFP, sem prejuízo do disposto na Lei do Orçamento 
de Estado (LOE) para 2017.

7 — Só podem ser admitidos ao procedimento concursal os indivíduos 
que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, 
satisfaçam os seguintes requisitos:

7.1 — Requisitos gerais de admissão (artigo 17.º da LTFP):
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para 

o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exer-

cício das funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

 Aviso n.º 12099/2017

Abertura de procedimento concursal para constituição de reserva 
de recrutamento para a Coordenação de Educação

Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP) aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, e do DL 
n.º 209/2009, de 3/09, na sua redação atual, conjugados com a alínea b) 
do artigo 3.º e artigo 19.º da Portaria 83 -A/2009, de 22/01, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04 (doravante designada 
Portaria), torna -se público que, por meu despacho de 21 de setembro de 
2017, após aprovação da Câmara Municipal de 21/09/2017, se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da presente 


