
Diário da República, 2.ª série — N.º 15 — 22 de janeiro de 2019  3345

 MUNICÍPIO DE FARO

Edital n.º 142/2019

Aprovação da delimitação da área de reabilitação urbana (ARU) 
da frente ribeirinha de Faro e Discussão Pública do programa 
estratégico de reabilitação urbana (PERU) da área de reabilitação 
urbana da frente ribeirinha de Faro.
Rogério Conceição Bacalhau Coelho, Presidente da Câmara Municipal 

de Faro, torna público que, na reunião da Câmara Municipal realizada 
no dia 19 de novembro de 2018, foi deliberado, por unanimidade, nos 
termos e para efeitos do disposto no artigo 13.º do Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana, estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 
23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de 
agosto, aprovar a delimitação da área de reabilitação urbana (ARU) da 
frente ribeirinha de Faro, e ainda, nos termos e para efeitos do disposto no 
artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, estabelecido pelo 
Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela 
Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e de acordo com o n.º 2 do artigo 89.º 
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, proceder à abertura de um 

período de discussão pública do programa estratégico de reabilitação 
urbana (PERU) da área de reabilitação urbana da frente ribeirinha de 
Faro. O período de discussão pública terá início no 15.º dia útil após 
a publicação do presente aviso no Diário da República, e decorrerá 
durante o prazo de 30 dias úteis.

Os elementos relativos ao PERU poderão ser consultados nas ins-
talações do Departamento de Infraestruturas e Urbanismo da Câmara 
Municipal de Faro, no Largo de São Francisco, todos os dias úteis, 
durante a hora de expediente, e na página do Município na Internet, 
em www.cm -faro.pt.

A formulação de participações deverá ser efetuada por escrito, até ao 
termo do referido período, e dirigida ao Presidente da Câmara Municipal 
de Faro, por correio ou, ainda, por correio eletrónico, para o endereço 
geral@cm -faro.pt com indicação expressa de “Discussão pública do 
programa estratégico de reabilitação urbana da área de reabilitação 
urbana da frente ribeirinha de Faro”.

Para constar e devidos efeitos se lavra o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo, publicado na 
2.ª série do Diário da República, na comunicação social e na página 
eletrónica do município.

4 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Faro, Rogério Bacalhau Coelho. 
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 MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 1325/2019

Procedimento concursal comum para a contratação
por tempo indeterminadode um Assistente

Operacional na área funcional de Sapador Florestal

1 — Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua atual redação e conforme o preceituado no arti-
gos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (adiante 
designada LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-
-se público que, por meu despacho datado de 7 de dezembro de 2018, 
após aprovação da proposta de recrutamento em reunião da Câmara 
Municipal realizada em 25 de outubro de 2018, se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação do presente Aviso 
no Diário da República, procedimento concursal comum para recru-
tamento de trabalhador, a contratar no regime de contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, para o preenchimento 
de 1 (um) posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Opera-
cional, na área funcional de Sapador Florestal, integrado no Serviço 
Municipal de Proteção Civil, Defesa da Floresta e Veterinária, previsto 
e não ocupado no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Grândola 
para o ano de 2019.

2 — Local de trabalho: área do Concelho de Grândola.

3 — Caraterização do posto de trabalho: desempenho das funções 
constantes no anexo à LTFP, referido no n.º 2 do artigo 88.º daquele 
diploma legal, ao qual corresponde o grau 1 de complexidade funcio-
nal, na carreira e categoria de Assistente Operacional, bem como das 
funções seguintes: Regista na área de intervenção da equipa, elemen-
tos que contribuam para situações de risco, tais como combustíveis 
vegetais (matos, arbustos, ervas, desperdícios de exploração) e outros 
materiais inflamáveis, identificando as suas caraterísticas físicas e de 
combustibilidade; Executa operações de roça de mato e de limpeza do 
povoamento, utilizando motosserra, motorroçadoura, destroçadores, 
foições, serrotes, tesouras, enxadas, ancinhos, roçadoura e machados; 
Assegura a manutenção das faixas de gestão de combustível; Executa 
ações de manutenção e proteção em povoamentos florestais; Desenvolve 
ações de vigilância e de primeira intervenção: Efetua ações de vigilân-
cia e patrulhamento previstas para as áreas a que se encontra adstrito e 
comunicar a localização e focos de incêndio de acordo com as normas 
e procedimentos estabelecidos; Desencadeia as operações de primeira 
intervenção utilizando, nomeadamente, batedores, extintores de pó 
químico, extintor motobomba, bomba dorsal e outros equipamentos 
manuais e motomanuais nomeadamente, motosserras, roçadouras, ma-
chado, ancinhos, pás, enxadas e soprador; Apoia no combate a incêndios 
florestais e operações de rescaldo: Colabora com os bombeiros, indi-
cando a localização das faixas de gestão de combustível, pontos de água, 
caminhos e outras infraestruturas florestais; Fornece informações que 
contribuam para a eficácia e eficiência do combate; Combate o incêndio, 
quando requisitado pela entidade competente utilizando, nomeadamente, 


