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eventos; Implementação do Centro de Coordenação Operacional nos 
Eventos Municipais; Colaboração com o Serviço de Higiene e Segu-
rança no Trabalho, na elaboração de Planos de Emergência Internos 
para algumas instalações camarárias e medidas de autoproteção no 
âmbito da Segurança Contra Incêndios em Edifícios; Formação das 
Eras Municipais — Equipas Municipais de reconhecimento e Avaliação 
da Situação.

Área de Prevenção e Segurança; Promoção e implementação de 
vários projetos, atividades e Ações de Sensibilização sobre Proteção 
Civil, Riscos Naturais e Tecnológicos, Organização da Emergência e 
Procedimentos de Evacuação dirigidas aos vários segmentos da co-
munidade; Promoção e implementação do Programa de Voluntariado 
Jovem — Vigilância Florestal; Operacionalização da Equipa Municipal 
de Intervenção Florestal e Equipa Municipal Operacional; Participação, 
organização e avaliação em vários exercícios e simulacros; Participação 
e organização do Exercício Distrital — Exercício DECIFALG’17 e 
‘FerroExLoulé 2019’; Promoção e organização de reunião quinzenal de 
caráter Operacional no âmbito da Defesa da Floresta contra Incêndios 
durante o período crítico; Implementação e monotorização de programa 
de apoio financeiro aos Clubes/Associações de Caça para a beneficiação 
da rede viária florestal; Implementação e monotorização de protocolo 
entre o Serviço de Proteção Civil Municipal e os Clubes/Associações 
de Caça do Concelho para a aquisição de kit de primeira intervenção; 
Implementação de vigilância/sensibilização por parte do Serviço de 
Proteção Civil Municipal durante o período critico no âmbito DFCI; 
Colaboração e apoio ao Patrulhamento/Vigilância Militar durante o 
período crítico de Incêndio Florestal.

Atividades Desenvolvidas na Área de Informação Pública; Elaboração 
de folhetos e manuais para os munícipes com as medidas de prevenção 
e autoproteção sobre os vários riscos; Difusão dos comunicados ema-
nados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil ou outras entidades 
com responsabilidades na área; Comemoração do Dia Internacional da 
Proteção Civil, do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes de 
Riscos Naturais, do Dia Mundial da Floresta e da Semana da Floresta 
Autóctone; Publicação mensal na agenda municipal com informação 
pública relevante; Organização de Seminários, Conferencias, Semana 
da Proteção civil; Promoção do Programa de Informação Pública, no 
âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios e Conselhos Úteis nas 
freguesias do Município; Difusão no Blog e FacebooK do SMPC infor-
mação atualizada e permanente; Promoção de publicações nos boletins 
das juntas de freguesia de informação pública sobre proteção civil; 
Programa de Informação Pública sobre cheias e inundações; Promoção 
de Ações de Sensibilização sobre a limpeza das ribeiras — linhas de água 
no Município; Promoção e implementação do Projeto Aldeia Segura 
Pessoas Seguras; Desenvolvimento e implementação de aplicação para 
telemóvel para os munícipes.

No que concerne ao Gabinete de Vigilância e Proteção do Património; 
Modernização do Gabinete de Vigilância e Proteção do Património 
(GVPP), adaptando -se assim às novas exigências, nomeadamente: ins-
talação da coordenação do GVPP em edifício conjunto com o serviço 
municipal de proteção civil; Reforço do corpo de vigilantes; Gestão dos 
serviços de manutenção e assistência técnica dos sistemas automáticos 
de deteção de intrusão e incêndios do município de Loulé; Certificação 
de sala de formação no edifício da Proteção Civil e Vigilância, pela 
Policia de Segurança Publica; Monotorização dos alarmes municipais 
e articulação permanente com a Guarda Nacional Republicana e Guarda 
Noturno.

17 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Aleixo.

312258316 

Munícipe, no rés -do -chão do edifício dos Paços deste município, sito 
na Praça José Máximo da Costa, 2530 -850 Lourinhã.

Nos termos dos n.os 4 e 5 do supra citado artigo 36.º, fica notificado 
o candidato do ato de homologação da lista de ordenação final acima 
referida.

26 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, João Duarte Anas-
tácio de Carvalho, Eng.

312255538 

 MUNICÍPIO DE MAFRA

Aviso (extrato) n.º 8487/2019

Admissão de candidaturas para três trabalhadores para o exercício
de funções de assistente técnico na área de Animação

Sociocultural — Contrato de trabalho a termo incerto
Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, 
torna -se público que a 29 de abril de 2019, foi homologada pelo Se-
nhor Presidente da Câmara, Eng. Hélder António Guerra de Sousa Silva, 
a lista unitária de ordenação final dos candidatos que completaram o 
procedimento concursal, publicitado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 2, em 3 de janeiro de dois mil e dezanove, na Bolsa de Emprego 
Público, em 04 de janeiro de dois mil e dezanove e no Jornal Público 
em 08 de janeiro de dois mil e dezanove, através do Aviso n.º 130/2019, 
para o preenchimento de três postos de trabalho da carreira/categoria 
de Assistente Técnico, na área de Animação Sociocultural, em regime 
de contrato de trabalho a termo incerto.

Mais se informa que, em cumprimento do n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria citada no ponto anterior, a referida lista, se encontra afi-
xada, no Edifício dos Paços do Município, bem como disponível em 
www -cm -mafra.pt.

2 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Hélder António 
Guerra de Sousa Silva.

312267315 

 MUNICÍPIO DA MAIA

Edital n.º 620/2019

Pronúncia
Torna -se público que em cumprimento do disposto do n.º 3, do ar-

tigo 27.º, do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro (RJUE), de-
correrá um período de pronúncia, com a duração de 15 dias e início 
8 dias após a data de publicação do presente edital no Diário da Repú-
blica, relativamente ao pedido registado na Câmara Municipal da Maia 
sob o n.º 2860/18, em 31 de outubro e em nome de Francisco Miguel 
Saramago Rodrigues, a incidir no lote n.º 16, de que é proprietário 
e integrante do loteamento titulado pelo alvará n.º 19/93, localizado 
na Rua da Bela Vista, na freguesia de Castêlo da Maia, concelho da 
Maia, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial da Maia, sob o 
n.º 276/19930720.

Para os devidos efeitos, o projeto da operação de alteração do lotea-
mento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos serviços 
municipais, estará à disposição para quem o pretenda consultar, no 
Gabinete Municipal de Atendimento.

Os interessados proprietários dos demais lotes do referido loteamento 
devem apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito, no Gabinete Municipal de Atendimento ou nos Serviços de 
Correspondência, desta Câmara Municipal.

29 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Eng. António Domingos da Silva Tiago.

312263549 

 MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

Aviso (extrato) n.º 8486/2019

Procedimento concursal comum para Assistentes Técnicos
Homologação de lista de ordenação final

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torno público que foi homologada por meu 
despacho de 22/04/2019, a lista de ordenação final de candidatos aprovados 
no âmbito do procedimento concursal comum para constituição de relação 
jurídica de emprego público a termo resolutivo certo de assistentes técnicos 
(nadador -salvador), para a Coordenação de Turismo e Competitividade, 
aberto pelo Aviso n.º 4071/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 51, Parte H — Autarquias Locais, de 13/março — Ref.ª A.

A lista encontra -se publicitada na página eletrónica do Município da 
Lourinhã (www.cm -lourinha.pt) e afixada junto à Secção do Balcão do 

 MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso n.º 8488/2019

Procedimento concursal comum para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado

para a carreira e categoria de técnico superior/estatística
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se 


