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nal — 580,00 �, com efeitos a 12 de novembro de 2018;

com efeitos a 12 de novembro de 2018;
Leandro Filipe Pinto Sousa — Assistente Operacional — 580,00 �, 

com efeitos a 12 de novembro de 2018;

com efeitos a 12 de novembro de 2018;
Nuno Filipe Pinheiro Soares — Assistente Operacional — 580,00 �, 

com efeitos a 12 de novembro de 2018;
Joaquim Fernando Gouveia — Assistente Operacional — 580,00 �, 

com efeitos a 12 de novembro de 2018;
Luís Carlos Cardoso Pereira — Assistente Operacional — 580,00 �, 

com efeitos a 12 de novembro de 2018;
Amândio Pinto Ribeiro — Assistente Operacional — 580,00 �, com 

efeitos a 12 de novembro de 2018;

nal — 580,00 �, com efeitos a 12 de novembro de 2018;

efeitos a 12 de novembro de 2018;
António Manuel Vieira — Assistente Operacional — 580,00 �, com 

efeitos a 12 de novembro de 2018;

com efeitos a 13 de dezembro de 2018;

efeitos a 28 de dezembro de 2018;

acompanhar e avaliar os trabalhadores no seu período experimental, é 
constituído pelos mesmos elementos que integraram o respetivo pro-
cedimento concursal.

4 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Joaquim Paulo 
de Sousa Pereira.

312041576 

Gabinete de Apoio à Presidência — Exoneração do Adjunto

de 12 de setembro, foi, por meu despacho de 07 de janeiro de 2019, 

Dr. Joaquim Pereira Pinto Azeredo, a seu pedido, com efeitos à mesma 
data.

Paulo de Sousa Pereira.
312041413 

pt e afixada da Secção de Gestão de Recursos Humanos, sito no Edifí-
cio dos Paços do Município, na Praça Heróis do Ultramar — Campe-

na 2.ª série do Diário da República n.º 73, de 13 de abril de 2018, para 
ocupação, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 

Assistente Operacional — Referência B.

4 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Joaquim Paulo 
de Sousa Pereira.

312041527 

Designação — chefe de divisão de Gestão Administrativa 
e de Recursos Humanos

de 2.º grau, Chefe de Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos 

anos, para provimento do cargo supra referido, nos termos conjugados 
do artigo 6.º, n.º 3, alínea c), da Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-
blicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com o artigo 21.º 

da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável à 

o mesmo apresenta um perfil adequado ao cargo, conforme se encontra 
fundamentado nas classificações atribuídas.

2019.
As razões supra mencionadas são comprovadas através do seu currí-

culo académico e profissional, cuja nota curricular infra se indica.

Paulo de Sousa Pereira.

ANEXO

Nota curricular

Dados Pessoais:

1 — Nome — Joaquim Pereira Pinto de Azeredo
2 — Data de nascimento — 26 de janeiro de 1957
3 — Naturalidade — Baião

Formação Académica:

Licenciatura em Direito

Experiência Curricular:

Entre 02 de novembro de 2005 a 30 de novembro de 2013, entre o 
dia 01 de junho e 31 de outubro de 2014 e desde 01 de junho de 2015 
até à presente data, desempenhou as funções de Adjunto do Presidente 
da Câmara Municipal de Baião.

Entre 02 de novembro de 2005 e 19 de outubro de 2013 e entre o dia 
1 de junho e 31 de outubro de 2014, Adjunto do Presidente da Câmara 
Municipal de Baião.

Entre 1 de março de 1984 e 01 de novembro de 2005, desempenhou 

da Junta de Freguesia de Gestaçô; Vereador; Formador e Coordenador 

Despacho do Presidente da Câmara Municipal de Baião; membro da 

Marão; Administrador e colaborador da Revista Bayam; Colaborador 
na Fundação Eça de Queirós.

312041592 

Concurso público para alienação de dois lotes de terrenos 
municipais destinados à construção 

de edifícios de serviços, na Rua de Pablo Neruda, em Beja

Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara Municipal de Beja

se vai proceder à abertura de concurso público para a alienação de dois 
lotes de terreno destinados à construção de edifícios de serviços, loca-
lizados na Rua de Pablo Neruda, em Beja, sob a forma de apresentação 
de propostas em carta fechada.

termos e condições que se passam a indicar e observar o disposto no 
Programa de Concurso e Caderno de Encargos do procedimento.

-se o Município de Beja o direito de não proceder à alienação.
3 — Cada concorrente pode apresentar proposta para os dois lotes, 

lotes, dado que só será atribuído um lote por concorrente.
4 — Características dos lotes a alienar:

Lote 7 — 683,00 m2

Área máxima de implantação — 683,00 m2

Número de pisos — 2
Área máxima de construção — 1.366,00 m2
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Lote 8 — 684,00 m2

Área máxima de implantação — 684,00 m2

Número de pisos — 2
Área máxima de construção — 1.368,00 m2

dia da Publicação no Diário da República, às 11 horas.

Municipal, fechadas e lacradas, contendo o envelope a identificação do 
concurso, o nome do concorrente e a respetiva residência.

dos respetivos elementos fornecidos.

dia da publicação no Diário da República.
8 — A escritura de promessa de compra e venda dos lotes realiza -se 

obrigatoriamente no prazo máximo de trinta dias, após a sua adjudica-
ção, sendo na altura liquidados dez por cento do valor da venda, sendo 
que caso a mesma não se realize por factos imputáveis ao comprador, 
considera -se a adjudicação sem efeito com perca da caução prestada.

9 — O contrato de compra e venda do terreno será assinado no prazo 

e Caderno de Encargos no Espaço Empresas do Município de Beja, no 
edifício sede da Câmara Municipal, na Praça da Republico durante o 
horário de expediente das 9.00/12.30 e das 14.00/17.30.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais do costume.

Beja, Paulo Jorge Lúcio Arsénio.
312057103 

Consulta Pública — Projeto de Regulamento Municipal de Apoio 
ao Associativismo do Concelho do Crato

Joaquim Bernardo dos Santos Diogo, Presidente da Câmara Muni-

do artigo 56.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e nos 
termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 100.º e do artigo 101.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto -Lei 

período de 30 dias o projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao 

do Crato na sua reunião ordinária e pública de 16 de janeiro de 2019.

na página da internet do Município do Crato e nos serviços da Câmara 

de expediente.

aviso no Diário da República, poderão os interessados apresentar por 

Municipal de Apoio ao Associativismo do Concelho do Crato.

dos Santos Diogo.
312043196 

do artigo 42.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Ex.ma Senhora 
Dr.ª Sónia Raquel Mota Marcos, para exercer funções de Secretária do 
meu Gabinete de Apoio Pessoal, com efeitos a 1 de fevereiro de 2019.

4 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, José Veiga Mal-
tez, Dr.

312041105 

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu despa-
cho proferido em 1 de fevereiro de 2019 foi determinada a cessação da 

efeitos a 31 de janeiro de 2019.

4 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, José Veiga Mal-
tez, Dr.

312041373 

indeterminado.

Para os devidos efeitos, torna -se pública a celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 

remuneratória e nível remuneratório 5 da Tabela Remuneratória Única, 

blica, 2.ª série, n.º 233, de 05 de dezembro de 2017, para constituição 
de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado.

4 de fevereiro de 2019. — O Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, Carlos Santos.

312046096 

Alteração do Plano Diretor Municipal da Moita no âmbito
do Regime Extraordinário 

da Regularização de Atividades Económicas — RERAE

Dr. Rui Manuel Marques Garcia, Presidente da Câmara Municipal 
da Moita:

bleia Municipal da Moita deliberou aprovar por unanimidade, no dia 
7 de dezembro de 2018, em conformidade com o disposto no n.º 2 do 
artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as al-
terações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, que aprovou 
o Regime Extraordinário da Regularização de Atividades Económicas 
(RERAE), e no n.º 1 do artigo 90.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 
de maio, que aprovou o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), a proposta de alteração do Plano Diretor Munici-
pal da Moita na sequência dos procedimentos para regularização das 
atividades económicas, pecuárias e outras, existentes no concelho da 
Moita ao abrigo do RERAE.

A alteração do Plano Diretor Municipal da Moita consiste:

micas a regularizar ao abrigo do RERAE e dos limites cadastrais dos 
prédios onde estas se desenvolvem;

b) Na introdução no Regulamento do Plano do Artigo 65.º -A, com 
a designação de �Regime Excecional de Regularização de Atividades 

explorações;

deliberação final de favorável ou favorável condicionada em sede de 

às atividades económicas a regularizar indicando o respetivo número 

datas mais significativas e os parâmetros urbanísticos a respeitar nos 

tos ou explorações, nomeadamente a área de implantação, construção, 
ampliação e impermeabilização sem construção que foi deliberada em 
sede de conferência decisória.


