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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.

14 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
Domingos Silva Tiago, Eng.º

311984642 

 MUNICÍPIO DE MANTEIGAS
Edital n.º 220/2019

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
2019 -2028 — PMDFCI de Manteigas — Discussão pública

Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho, Presidente da Câmara Munici-
pal de Manteigas, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto 
no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na 
sua atual redação, e nos n.º 5 a 7 do artigo 4.º do Regulamento do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, Anexo ao Despacho 
n.º 443 -A/2018, de 9 de janeiro, alterado pelo Despacho n.º 1222 -B/2018, 
de 2 de fevereiro, emitido pelo Gabinete do Secretário de Estado das 
Florestas e do Desenvolvimento Rural, que o Plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Manteigas é submetido a 
consulta pública.

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Man-
teigas mereceu parecer vinculativo positivo do Instituto da Conservação 
da Natureza e Florestas, conforme ofício n.º 3927/2019/DGAPPF, de 
21 de janeiro de 2019.

Nestes termos, avisam -se todos os interessados que se encontra em 
consulta pública pelo prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da 
publicação do presente edital no Diário da República, o Plano Munici-
pal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Manteigas 2019 -2028, 
disponível no sítio da internet do Município (www.cm -manteigas.pt) e 
no Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal, todos os dias úteis, 
no horário normal de atendimento ao público (das 09h00 até às 12h30 
e das 14h00 às 17h30).

Os interessados poderão apresentar as suas observações, sugestões 
ou pedidos de esclarecimentos, até ao termo do período referido, 
mediante requerimento devidamente identificado, dirigido ao Pre-
sidente da Câmara Municipal, por via postal, para o endereço: Rua 
1.º de Maio, 6260 -101 Manteigas, por entrega presencial no Balcão 
Único Municipal, ou através do endereço de correio eletrónico geral@
cm -manteigas.pt.

Para constar e para os devidos e legais efeitos, se publica o pre-
sente Edital e outros de igual teor que serão afixados nos lugares 
públicos do costume, bem como feita a sua publicação no Diário 
da República.

24 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Esme-
raldo Saraiva Neto Carvalhinho.

312010155 

 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES

Edital (extrato) n.º 221/2019
Dr.ª Cristina Lasalete Cardoso Vieira, Presidente da Câmara Municipal 

do Marco de Canaveses: torna público, que ao abrigo da alínea t), n.º 1 
do artigo 35 conjugado com o artigo 56.º ambos da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, foi aprovado em reunião desta Câmara Municipal 
realizada a 10 de dezembro de 2018, proceder à atualização da Tabela 
de Taxas, e outras receitas do Município, referenciada à taxa de cresci-
mento médio da taxa de inflação, referente ao mês de setembro de ano 
económico, atendendo aos dados publicados pelo INE (1,15 %), que 
entrará em vigor a partir de 02 de janeiro de 2019.

Mais se faz saber que são também atualizados na mesma percentagem 
os valores do anexo publicado com o Regulamento Municipal de Urba-
nização e Edificação no Concelho de Marco de Canaveses, no Diário 
da República, 2.ª série de 07 de setembro de 2009.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão 
ser afixados nos lugares de estilo, site da Câmara Municipal e publicado 
na 2.ª série do Diário da República.

17 de dezembro de 2018. — A Presidente da Câmara Municipal, 
Dr.ª Cristina Lasalete Cardoso Vieira.

311923454 

 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

Regulamento n.º 121/2019
Luísa Maria Neves Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Matosinhos, torna público que, nos termos do disposto nas alíneas b) e t) 
do n.º 1 do artigo 35.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do disposto do artigo 139.º do Código do Procedimento 
Administrativo, na sua redação atual, a Câmara Municipal deliberou 
em reunião ordinária realizada no dia 4 de dezembro de 2018 aprovar o 
Regulamento interno de Mobilidade nos termos abaixo transcritos.

O documento encontra -se disponível para consulta no site da Câmara 
Municipal.

Regulamento interno de Mobilidade

Nota Justificativa
A mobilidade consubstancia uma modificação transitória da situação 

funcional do/a trabalhador/a, dentro do mesmo órgão ou serviço, ou 
entre órgãos ou serviços diferentes, fundada em razões de interesse 
público, tendo em vista o aumento da eficácia dos serviços através do 
aproveitamento racional e da valorização dos recursos humanos da 
Administração Pública.

A figura da mobilidade é, assim, um instrumento de caráter organiza-
cional que pretende, de forma flexível e ágil, fazer face às necessidades 
dos serviços no âmbito da gestão de pessoas contribuindo, também, 
para um melhor ajustamento da disposição dos recursos humanos da 
Administração Pública em cada momento.

A Lei n.º 35/2014, de 20 junho que aprova a Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas define a possibilidade de operar a mobilidade 
de trabalhadores/as quando haja conveniência para o serviço público, 
designadamente quando a economia, a eficácia e a eficiência dos órgãos 
ou serviços o imponham.

Esta ferramenta de gestão de recursos humanos pode traduzir -se 
num mecanismo que permita a afetação e reafetação de recursos do 
mapa de pessoal em razão da necessidade de prossecução dos objetivos 
das unidades orgânicas, bem como das diferentes necessidades que os 
serviços apresentam de acordo com as vicissitudes inerentes à gestão 
autárquica.

A autarquia de Matosinhos, quer pelo número de trabalhadores, quer 
pela diversidade de funções, quer pela sua presença na área metropoli-
tana do Porto, justifica a necessidade de estabelecer regras de utilização 
do mecanismo da mobilidade, introduzindo rigor e transparência aos 
processos e cumprindo os princípios da igualdade de oportunidades, 
do reconhecimento do mérito e da transparência administrativa e im-
parcialidade.

Face ao exposto, é apresentado o regulamento de Mobilidade, atua-
lizado à realidade normativa.

Artigo 1.º
Objeto

O presente regulamento define os princípios inerentes à mobilidade 
de trabalhadores/as da Câmara Municipal de Matosinhos e as regras 
para a sua implementação, com o objetivo da valorização profissional 
e do apoio a uma gestão eficiente e racional dos recursos humanos do 
Município.

Artigo 2.º
Âmbito da aplicação

1 — O presente regulamento aplica -se aos trabalhadores/as da Câmara 
Municipal de Matosinhos, com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado há pelo menos 2 anos, integrados/as em qualquer carreira, 
que ocupem um lugar previsto no mapa de pessoal.

2 — Excecionalmente, e por motivos devidamente fundamentados, 
nomeadamente necessidades imperiosas das unidades orgânicas, o prazo 
referido no número anterior pode ser encurtado.

Artigo 3.º
Conceito de Mobilidade

Entende -se por mobilidade:
a) o processo através do qual os/as trabalhadores/as podem mudar 

para outra unidade orgânica da Câmara Municipal de Matosinhos, para 
o exercício de funções correspondentes à mesma categoria e carreira, 
a categoria diferente na mesma carreira ou em carreira diferente à que 
detêm (Mobilidade na Categoria/Mobilidade Intercategorias/Mobilidade 
Intercarreiras — em outra unidade orgânica);


