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 MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

Aviso (extrato) n.º 15377/2017

Celebração de contratos de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20/06, torno público que, na sequência de proce-
dimentos concursais abertos pelo Aviso n.º 5944/2017, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 102, Parte H — Autarquias Locais, 
de 26/maio — Ref.as A, B e D, foram celebrados contratos de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado a tempo inteiro, con-
forme abaixo indicado, com a remuneração correspondente à 1.ª posição 
remuneratória e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória da 
respetiva categoria:

Ref.ª A — Início em 27/11/2017 para exercício de funções de As-
sistente Operacional (lubrificador) na Divisão de Serviços Operacio-
nais — Lourenço Alexandre Lopes Semedo;

Ref.ª B — Início em 27/11/2017 para exercício de funções de As-
sistente Operacional (asfaltador) na Coordenação de Obras Munici-
pais — José Carlos Henriqueta Marteleira;

Ref.ª D — Início em 27/11/2017 para exercício de funções de Assis-
tente Operacional (motorista pesados) na Divisão de Serviços Operacio-
nais — Luís Filipe Henriques de Sousa e Luís Miguel Bastos da Silva.

Os trabalhadores iniciaram nessa data período experimental com a 
duração de 90 dias, a avaliar pelos júris constituídos para o efeito:

Ref.ª A — Presidente: Aires dos Santos Escalda, Chefe da Divisão 
de Serviços Operacionais;

Vogais Efetivos: Constantino Rodrigues Carvalho, Chefe da Divisão 
de Administração Geral, que substitui o Presidente do júri nas suas 
faltas e impedimentos, e Andreia Machado Santos, responsável pela 
Coordenação de Obras Municipais;

Vogais Suplentes: Rui Manuel Fontes Sousa, Encarregado Operacional, 
e Nuno Alberto Henriques Vinagre Rodrigues Santos, Técnico Superior;

Ref.ª B — Presidente: Aires dos Santos Escalda, Chefe da Divisão 
de Serviços Operacionais;

Vogais Efetivos: Constantino Rodrigues Carvalho, Chefe da Divisão 
de Administração Geral, que substitui o Presidente do júri nas suas 
faltas e impedimentos, e Andreia Machado Santos, responsável pela 
Coordenação de Obras Municipais;

Vogais Suplentes: Rui Manuel Fontes Sousa, Encarregado Opera-
cional, e Hernâni Aniceto Pereira, responsável pela Coordenação de 
Águas e Saneamento;

Ref.ª D — Presidente: Aires dos Santos Escalda, Chefe da Divisão 
de Serviços Operacionais;

Vogais Efetivos: Constantino Rodrigues Carvalho, Chefe da Divisão 
de Administração Geral, que substitui o Presidente do júri nas suas 
faltas e impedimentos, e Andreia Machado Santos, responsável pela 
Coordenação de Obras Municipais;

Vogais Suplentes: Rui Manuel Fontes Sousa, Encarregado Opera-
cional, e Hernâni Aniceto Pereira, responsável pela Coordenação de 
Águas e Saneamento.

28 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, João Duarte 
A. de Carvalho.

310962024 

 MUNICÍPIO DA MAIA

Edital n.º 979/2017

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), decor-
rerá 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 República, 
relativamente ao pedido registado na Câmara Municipal da Maia sob 
o n.º 4111/17, em 30 de outubro e em nome de José Afonso da Silva 
Gonçalves Afonso, a incidir no lote n.º 22, de que é proprietário e in-
tegrante do loteamento titulado pelo alvará n.º 6/01, localizado na Rua 
de Frejufe, n.º 35, na freguesia de Nogueira e Silva Escura, concelho 
da Maia, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial da Maia, sob 
o n.º 852/20010718.

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, na 
Divisão de Gestão Urbana desta Câmara Municipal.

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.

27 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 
António Domingos da Silva Tiago, engenheiro.

310960842 

 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Aviso n.º 15378/2017

Operação de Reabilitação Urbana Simples do Centro 
da Marinha Grande e respetiva Estratégia

Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, Presidente da Câmara Mu-
nicipal da Marinha Grande, torna público, que a Assembleia Municipal 
na sua sessão de 20 de novembro de 2017, sob proposta da Câmara 
Municipal de 22 de setembro de 2017, aprovou ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela 
Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto a Operação de Reabilitação Urbana 
Simples do Centro da Marinha Grande e respetiva Estratégia.

E para constar se publica o presente aviso na 2.ª sério do Diário da 
República, dando cumprimento ao estipulado no n.º 5 do artigo 17.º do 
citado Regime Jurídico da Reabilitação Urbana.

Mais torna público que, o referido ato de aprovação da Operação 
de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande é publici-
tado no sítio de internet do Município, podendo ser consultado em 
www.cm -mgrande.pt.

O processo administrativo em causa encontra -se disponível para 
consulta presencial dos interessados, na Divisão de Ordenamento do 
Território desta Câmara Municipal, sita nos Paços do Concelho e na 
página eletrónica do Município.

23 de novembro de 2017. — A Presidente da Câmara Municipal, 
Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira.

310997658 

 MUNICÍPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

Aviso n.º 15379/2017
Nos termos do n.º 5 do artigo 99.º -A, aditado pelo artigo 270.º da 

Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro, à Lei Geral do trabalho em Fun-
ções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
se torna público que, por meu despacho datado de 12 de janeiro de 
2017, determinei a consolidação definitiva da mobilidade interna da 
Assistente Técnica, Paula Cristina Costa Leão, após a anuência do 
senhor presidente da Junta de Freguesia de Meixomil datada de 9 de 
novembro de 2016, para o Mapa de Paços de Ferreira, com efeitos a 
1 de janeiro de 2017.

Mais se torna público que a trabalhadora mantém o posicionamento 
remuneratório de origem, posição entre 1 e 2, nível entre 5 e 7 da cate-
goria de Assistente Técnica com a remuneração base de 762,08 euros.

29 de novembro de 2017. — O Vereador do Pelouro dos Recursos 
Humanos, Joaquim Adelino Moreira Sousa.

310964617 

 MUNICÍPIO DE POMBAL

Aviso n.º 15380/2017

Prorrogação do Prazo para Elaboração da Alteração de Natureza 
Regulamentar à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal

Pedro Filipe Silva Murtinho, Vereador do Ordenamento da Câmara 
Municipal de Pombal, no uso da competência delegada:

Torna público, nos termos do n.º 6 do artigo 76.º, do Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, (novo RJIGT), que a Câmara Municipal, 
em sua reunião realizada em 8 de novembro de 2017, deliberou, por 
unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo fixado para a Elaboração 
da Alteração de Natureza Regulamentar à 1.ª Revisão do Plano Diretor 
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Municipal de Pombal, por mais 180 dias, com início a 22 de novembro 
de 2017.

20 de novembro de 2017. — O Vereador do Ordenamento, Pedro 
Murtinho, Eng.

Deliberação
Pedro Murtinho, Vereador do Ordenamento, certifica que esta Câmara 

Municipal, na sua reunião ordinária realizada a 8 de novembro de 2017, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o Ponto 18.1 da Ordem de traba-
lhos intitulado: «Alteração de Natureza Regulamentar à 1.ª Revisão do 
PDM — Pombal — Prorrogação de Prazo».

20 de novembro de 2017. — O Vereador do Ordenamento, Pedro 
Murtinho, Eng.

610960372 

 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 15381/2017
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que na sequência do 
despacho de não renovação exarado pelo Sr. Presidente da Câmara Mu-
nicipal em 21 de novembro de 2017, no documento interno com o registo 
n.º 14860, de 7 de setembro de 2017 cessa no seu termo no dia 28 de 
novembro de 2017, a comissão de serviço de Ana Filipa Dias Zorrinho, 
como dirigente intermédio de 2.º grau — Chefe da Divisão Jurídica.

No uso de competência subdelegada pelo despacho exarado no 
documento interno com o registo n.º 20349, de 15 de novembro de 
2017.

24 de novembro de 2017. — A Chefe de Divisão, Anabela Duarte 
Cardoso.

310960915 

 Aviso n.º 15382/2017
Para os devidos efeitos torna -se público que através do despacho do 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, exarado no documento interno, 
com o registo n.º 20458, de 16 de novembro de 2017, foram desig-
nadas para integrar o Gabinete de Apoio à Vereação em regime de 
tempo inteiro, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 42.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro:

Rosa Isabel Pinela de Jesus, assistente técnica, do mapa de pessoal 
do Município de Santiago do Cacém, com efeitos a 20 de outubro de 
2017;

Sónia Regina Sobral Gonçalves, Docente do Ministério da Educação, 
com efeitos a 16 de novembro de 2017.

No uso de competência subdelegada pelo despacho exarado no do-
cumento interno com o registo n.º 20349, de 15 de novembro de 2017.

24 de novembro de 2017. — A Chefe de Divisão, Anabela Duarte 
Cardoso.

310961003 

 MUNICÍPIO DO SEIXAL

Aviso n.º 15383/2017
Torna -se público que foi autorizada, por meu Despacho n.º 3230/

VJG/2017, de 16 de novembro de 2017, a consolidação definitiva da 
mobilidade interna na categoria do trabalhador Joaquim Jorge Leal 
Poço Gaspar, técnico superior da Câmara Municipal de Amarante, 
com efeitos a 1 de novembro de 2017, nos termos previstos no ar-
tigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, passando o referido 
trabalhador a integrar o mapa de pessoal desta Câmara Municipal 
e mantendo o posicionamento remuneratório detido na situação 
jurídico -funcional de origem.

21 de novembro de 2017. — O Vereador do Pelouro do Planeamento, 
Mobilidade, Cultura e Recursos Humanos, Jorge Osvaldo Dias dos 
Santos Gonçalves.

310963718 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 15384/2017

Cessação do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado de Francisco João Cunha

da Encarnação por motivo de processo disciplinar — Despedimento
Em cumprimento da alínea d), do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que o, assistente operacional, do mapa 
de pessoal do Município de Setúbal, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, Francisco João Cunha da 
Encarnação, na sequência do Processo Disciplinar n.º 11/2017, a Câmara 
Municipal de Setúbal em reunião realizada em 02/11/2017, deliberou 
aplicar -lhe a pena de despedimento disciplinar, nos termos do disposto 
na alínea d) do n.º 1 do artigo 180.º da LTFP, com justa causa, assente 
no n.º 1 e alínea g) do n.º 3 do artigo 297.º do mesmo diploma, pelo que 
cessou a modalidade de vínculo de Emprego Público.

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.

21 de novembro de 2017. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
310960989 

 Aviso n.º 15385/2017

Cessação do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado de Pedro Tavares Ministro
por motivo de processo disciplinar — Despedimento

Em cumprimento da alínea d), do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna -se público que o, assistente operacional, do mapa 
de pessoal do Município de Setúbal, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, Pedro Tavares Ministro, 
na sequência do Processo Disciplinar n.º 07/2017, a Câmara Municipal 
de Setúbal em reunião realizada em 02/11/2017, deliberou aplicar -lhe a 
pena de despedimento disciplinar, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 do artigo 180.º da LTFP, com justa causa, assente no n.º 1 e 
alínea g) do n.º 3 do artigo 297.º do mesmo diploma, pelo que cessou a 
modalidade de vínculo de Emprego Público.

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/GAP, 
de 20 de outubro.

21 de novembro de 2017. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
310960997 

 Aviso n.º 15386/2017

Conclusão do período experimental
Na qualidade de vereador com competência delegada nos domínios 

dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro, torna -se 
público que, nos termos do disposto nos artigos 45.º e seguintes da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, por meu despacho de 20 de outubro de 
2017, foi homologada a ata que contém o relatório de avaliação final 
da conclusão com sucesso do período experimental dos trabalhadores 
abaixo individualizados, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira e categoria 
de Assistente Operacional (Motorista de Pesados), no âmbito do proce-
dimento concursal aberto através do aviso n.º 10390/2010, publicado no 
Diário da República, n.º 101, 2.ª série, de 25/05/2010:

Fernando da Conceição Pascoal Pinto — 18 valores;
José Silva Pinto — 18 valores;
Júlio José de Oliveira Pacheco — 18 valores;

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.

22 de novembro de 2017. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
310961028 

 MUNICÍPIO DE SINES

Aviso n.º 15387/2017

Despacho de Consolidação Definitiva e Mobilidade Intercarreiras
Fernando Miguel Ramos, Vice -Presidente da Câmara Municipal de 

Sines, torna público que, nos termos do seu despacho de 24 de agosto de 


