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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 se-
tembro, 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 adminis-
trativo pode ser consultado no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, 
localizado no edifício dos Paços do Município sito na Av. padre Al-
fredo 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 cons-
tantes 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.

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

312164534 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 6170/2019
Marilyn Zacarias Figueiredo, com competências delegadas pelo Des-

pacho 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 For-
mação 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

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 “Con-
curso 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. An-
tónio 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 con-

cedidas 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.

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

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 pú-
blico que cessou a relação jurídica de emprego público dos seguintes 
trabalhadores: António Augusto Moura Santos — Assistente Opera-
cional, 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

Aviso n.º 6173/2019

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 remunerató-
ria — 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 em-
pregadora 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 

 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 con-
curso 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 cor-
responde 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 


