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alínea t), do n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
no artigo 27.º e do n.º 2 do artigo 94.º, da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro e
no artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por deliberação da
Câmara Municipal de Lamego, em reunião ordinária de 4 de fevereiro
de 2019, foi determinada a abertura do procedimento administrativo
tendo em vista a classificação como Monumento de Interesse Municipal,
da «Casa do Espírito Santo», Lamego, inscrita na matriz urbana com
o artigo n.º 343.
O projeto de decisão vai no sentido de classificação do bem como
Monumento de Interesse Municipal, nos termos previstos no n.º 6, do
artigo 15.º e artigo 25.º da Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro, produzindo-se os efeitos, nomeadamente os gerais, previstos no n.º 2, do artigo 14.º,
do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro. O processo administrativo pode ser consultado no Gabinete de Atendimento ao Munícipe,
localizado no edifício dos Paços do Município sito na Av. padre Alfredo Pinto Teixeira, Lamego ou no endereço eletrónico do município:
www.cm-lamego.pt., durante 30 dias úteis contados a partir da data de
publicação deste edital, prazo durante o qual os interessados poderão
pronunciar-se em relação ao projeto de decisão.
Para conhecimento geral e para cumprimento das disposições constantes do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 13 de outubro,
e do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se publica o
presente edital.

Por despacho de 26 de dezembro de 2018 ao Assistente Operacional, Maria de Fátima Morais Silva Rego com início a 28/12/2018 a
26/12/2019.

7 de março de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Ângelo
Manuel Mendes Moura.
312164534

Aviso n.º 6173/2019

MUNICÍPIO DE LOULÉ
Aviso n.º 6170/2019
Marilyn Zacarias Figueiredo, com competências delegadas pelo Despacho n.º 1-DL/2018 de 22 de março de 2018, em cumprimento do
disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público
que por motivo da consolidação definitiva da mobilidade na categoria
entre órgãos da trabalhadora Julieta Maria Costa Rodrigues, 9.ª posição
remuneratória, nível remuneratório 42, no Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., com efeitos a 31/12/2018, cessou a referida
trabalhadora o vínculo de emprego público nesta Autarquia.
21 de março de 2019. — A Vereadora, Marilyn Zacarias.
312176693

MUNICÍPIO DA MAIA

1 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Humberto da Costa
Cerqueira.
312170399
Aviso n.º 6172/2019
Para cumprimento, do estipulado na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna-se público que cessou a relação jurídica de emprego público dos seguintes
trabalhadores: António Augusto Moura Santos — Assistente Operacional, por aposentação, com efeitos a 1 de março de 2018 e António
Dinis Alves — Assistente Operacional, com efeitos a 1 de novembro
de 2018.
11 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Humberto da
Costa Cerqueira.
312170463

MUNICÍPIO DE NISA

Cessação da relação jurídica de emprego público — contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
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, que aprova a Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, torna-se público a cessação da relação jurídica
de emprego público dos seguintes trabalhadores:
José de Jesus Dinis Caixado, assistente técnico, posição remuneratória — 6.ª, por motivo de aposentação a 01/10/2018; João Diniz Bizarro
Pereira, encarregado operacional, posição remuneratória — 6.ª, por
motivo de aposentação a 01/02/2019; António Pinto da Ressurreição,
assistente operacional, posição remuneratória — 8.ª, por motivo de
aposentação a 01/03/2019; Cândido Eduardo Lopes Pires, assistente
operacional, posição remuneratória — 6.ª, por motivo de aposentação
a 01/04/2019; Gisela Maria Coelho de Sá, técnica superior, posição
remuneratória — 2.ª, por ter celebrado contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado em 15/04/2017, noutra entidade empregadora pública, na sequência de procedimento concursal.
12 de março de 2019. — A Presidente da Câmara Municipal de Nisa,
Dr.ª Maria Idalina Alves Trindade.
312145012

Edital n.º 479/2019
Engenheiro António Domingos da Silva Tiago, presidente da Câmara
Municipal da Maia:
Faz público que o Executivo Municipal, na sua reunião realizada no
dia 05 de fevereiro de dois mil e dezoito, aprovou por unanimidade, a
delegação de competências no Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento da Maia, para autorização da
despesa de 3.350.000,00 Euros, nos termos do n.º 1 do artigo 29.º, por
remissão da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de junho, relativa à abertura de procedimento concursal por “Concurso limitado, para adjudicação da prestação de serviços da gestão da
eficiência hídrica no sistema de abastecimento de água no município
da Maia”.
25 de março de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng. António Domingos da Silva Tiago.
312173055

MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO
Aviso n.º 6171/2019
Para os devidos e legais efeitos se torna-se público que foram concedidas licenças sem remuneração ao abrigo do n.º 1 dos artigos 280.º
e 281.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, aos trabalhadores a seguir
indicados:
Por despacho de 19 de dezembro de 2018 ao Técnico Superior, Telmo
Eduardo Quintas Ribeiro com início a 19 de dezembro de 2018 a 17 de
dezembro de 2019.

MUNICÍPIO DE PENICHE
Aviso n.º 6174/2019
Processo n.º 40/02-07 (2018)/Referência a)
Para os devidos efeitos se faz público que, na sequência de concurso
para a categoria de fiscal especialista da carreira de Fiscal Municipal
(carreira não revista) — designei o candidato aprovado no referido concurso interno de acesso limitado, de acordo com o n.º 1 do artigo 41.º,
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, aplicável à Administração
Local por força do disposto no Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho
e cuja lista de classificação final, foi homologada em 27 de março de
2019, nomeadamente:
Fernando José Moreira Camilo.
O trabalhador fica posicionado no escalão 1, índice 269, a que corresponde o montante de 923,42€ (novecentos e vinte e três euros e
quarenta e dois cêntimos).
27 de março de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Henrique
Bertino Batista Antunes.
312183553
Aviso n.º 6175/2019
Processo n.º 40/02-07 (2018)/Referência b)
Para os devidos efeitos se faz público que, na sequência de concurso
para a categoria de fiscal principal da carreira de Fiscal Municipal
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(carreira não revista) — designei o candidato aprovado no referido
concurso interno de acesso limitado, de acordo com o n.º 1 do artigo 41.º,
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, aplicável à Administração
Local por força do disposto no Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho
e cuja lista de classificação final, foi homologada em 27 de março de
2019, nomeadamente:
Carlos Jorge Madeira Canhoto.
O trabalhador fica posicionado no escalão 1, índice 238, a que corresponde o montante de 817,01€ (oitocentos e dezassete euros e um
cêntimo).
27 de março de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Henrique
Bertino Batista Antunes.
312183642

MUNICÍPIO DE PINHEL

em http://balcaovirtual.cm-porto.pt> Educação e emprego> Emprego
e atividade profissional> Emprego na autarquia> Procedimentos concursais a decorrer.
3 — O processo do procedimento concursal pode ser consultado, na
Divisão Municipal de Recrutamento e Gestão de Carreiras, sita à Rua
do Bolhão, n.º 192, 6. piso — 4000-111 Porto, mediante agendamento
prévio.
4 — Mais se informa, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do
artigo 33.º conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, que a data, hora e local da realização do 2.º método de
seleção, Entrevista Profissional de Seleção (EPS), se encontra afixada
nas instalações da Direção Municipal de Recursos Humanos (sita na
Rua do Bolhão, 192, 4000-111 Porto) e divulgada em www.cm-porto.
pt, em http://balcaovirtual.cm-porto.pt> Educação e emprego> Emprego e atividade profissional> Emprego na autarquia> Procedimentos
concursais a decorrer.
27 de março de 2019. — A Diretora Municipal de Recursos Humanos,
Salomé Ferreira.
312179358

Aviso n.º 6176/2019
Para os devidos efeitos se faz público, de acordo com o artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, foi autorizada a consolidação definitiva
da mobilidade entre órgãos na categoria, com a anuência da Câmara
Municipal de Almeida, nos termos do artigo 99.º da referida Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com, Jorge Delfim
Gil de Morais, na categoria de Técnico Superior, da carreira Técnica
Superior, com efeitos a 01/03/2019, integrando um posto de trabalho
da referida categoria do mapa de pessoal desta Câmara Municipal,
mantendo o nível remuneratório detido na situação jurídico-funcional
de origem do trabalhador.
14 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel Saraiva Ventura.
312171054

MUNICÍPIO DE PORTALEGRE
Aviso n.º 6177/2019
Em conformidade com o estipulado na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se públicos, que os trabalhadores com relação jurídica de emprego público — contrato por tempo
indeterminado, Celso Maças Damasceno Vintém e Arlindo Vitoriano
Batista Paulino, Assistentes Operacionais, cessaram funções por motivo
de aposentação, a 1 de março de 2019.
19 de março de 2019. — O Vereador, João Nuno Cardoso.
312153786

MUNICÍPIO DO PORTO
Aviso n.º 6178/2019
Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de
emprego público, na modalidade de Contrato de Trabalho em
Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo para a carreira de
Assistente Técnico.
Manutenção da exclusão no âmbito do 1.º método de seleção/
Convocatória para realização do 2.º método de seleção
1 — Na sequência da audiência prévia, realizada nos termos do
disposto no n.º 3 do artigo 29.º e nos artigos 30.º e 31.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação e do Código do
Procedimento Administrativo (DL n.º 4/2015 de 07-01), notificam-se
os candidatos da manutenção da exclusão no âmbito do 1.º método de
seleção Avaliação Curricular (AC), nos termos do disposto no n.º 6 do
artigo 31.º conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, do procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a
Termo Resolutivo Certo para a carreira/categoria de Assistente Técnico
(m/f) conforme Aviso de abertura n.º 18376/2018, publicado no Diário
da República n.º 237, 2.ª série, de 10-12-2018, Ref.ª Q/18.
2 — A lista contendo os candidatos notificados da manutenção da
exclusão, encontra-se afixada no átrio da DMRH, sita na Rua do Bolhão, n.º 192, 4000-111 Porto e disponibilizada na página eletrónica

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA
Aviso n.º 6179/2019
Processo n.º 182/2019/URB — IMOVELUDO, L.da
Emidido Ferreira dos Santos Sousa, Presidente da Câmara Municipal
de Santa Maria da Feira:
Nos termos e para efeitos do preceituado no n.º 3 do artigo 27.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 13.º do Regulamento Municipal de Urbanização
e Edificação, publicado no Diário da República n.º 203, 2.ª série, de
16/10/2015, torna-se público que se encontra pendente nesta Câmara
Municipal o pedido de licenciamento para alteração aos lotes n.os 5 e 6 do
alvará de loteamento n.º 38/1999, emitido em 15/12/1999, o qual consiste
na diminuição do número de fogos no lote 5 (de 14 para 10), aumento
do número de fogos no lote 6 (de 25 para 30), previsão de novos acessos aos pisos reservados para aparcamento, alteração do uso de espaço
público cedido para áreas verdes e de utilização coletiva para circulação
automóvel de acesso ao aparcamento, a flexibilização das especificações
dos lotes 5 e 6 relativamente às áreas de implantação e de construção,
número de pisos e número de fogos de cada um dos lotes.
Os lotes a alterar estão descritos na Conservatória do Registo Predial
Comercial e Automóvel de Santa Maria da Feira sob os n.os 2685/20000126
e 2686/20000126 e inscritos na matriz urbana sob os artigos 4662 e 5508,
da freguesia de São João de Ver, deste concelho.
A consulta pública, decorrerá pelo período de 10 dias úteis, contados
do último dos avisos publicados no Diário da República, no jornal nacional e no Portal do Município em www.cm-feira.pt. Durante o período da
consulta pública, o (s) interessado (s) podem consultar todo o processo
na Câmara Municipal, sita no Largo da República, em Santa Maria da
Feira, durante o horário normal de expediente e, no caso de oposição,
apresentar, por escrito, exposição devidamente fundamentada, através
de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara.
25 de março de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de Santa
Maria da Feira, Dr. Emídio Sousa.
312171249

MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO
Edital n.º 480/2019
1.ª alteração ao Regulamento de Transportes Escolares
Dr. Joaquim Barbosa Ferreira Couto, Presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso, torna público, para efeitos do disposto nos artigos 56.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 139.º do Código
do Procedimento Administrativo, que a Assembleia Municipal de Santo
Tirso em sessão ordinária de 29 de novembro de 2018 (item 7 das
respetiva ata), aprovou, sob proposta a câmara municipal em reunião
de 2 de novembro de 2018 (item 4), a 1.ª alteração ao Regulamento de
Transportes Escolares, que a seguir se publicita, o qual entrará em vigor
no dia útil imediato ao da publicação de idêntico edital na 2.ª série do
Diário da República.
Mais se torna público que, em cumprimento do disposto no artigo 101.º
do Código do Procedimento Administrativo, foi o respetivo projeto do
regulamento submetido a consulta pública pelo período de 30 dias, sem
que tivessem sido apresentadas sugestões por quaisquer interessados.

