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 MUNICÍPIO DE SALVATERRA DE MAGOS
Aviso n.º 8122/2018

Por meu despacho de 28 de maio de 2018, foi autorizada a licença 
sem vencimento, ao abrigo do disposto nos artigos 280.º e 281.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, do trabalhador, Mário Rui Nunes Monteiro, 
assistente operacional, área funcional de condutor de máquinas pesadas 
e veículos especiais, do Mapa de Pessoal do Município de Salvaterra de 
Magos, com efeitos a 4 de junho de 2018.

Mais se trona público, e em cumprimento do disposto na alínea d) do 
n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que a 
trabalhadora Belmira Maria Tabacão Grilo Lopes, assistente operacional, 
cessou funções com o Município de Salvaterra de Magos, por motivo 
de falecimento ocorrido a 15 de fevereiro de 2018.

4 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng. Hélder 
Manuel Esménio.

311401043 

 MUNICÍPIO DE SERNANCELHE
Aviso n.º 8123/2018

Carlos Manuel Ramos dos Santos, Vice Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Sernancelhe, torna público, nos termos dos números 1 e 2 do 
artigo 89.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio por remissão do 
n.º 4 do artigo 17.º e artigo 20.º -B do Regime Jurídico de Reabilitação 
Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto em cumprimento 
da deliberação da Câmara Municipal de Sernancelhe tomada em reu-
nião ordinária de 25 de maio de 2018, se encontra aberto o período de 
discussão pública da proposta do Programa de Reabilitação Urbana 
(PERU) da freguesia de Macieira do concelho de Sernancelhe, com 
duração de 20 dias úteis, contados a partir do 5.º dia útil seguinte à data 
da publicação do presente Aviso no Diário da República.

A proposta do Programa de Reabilitação Urbana de Macieira do 
concelho de Sernancelhe e os respetivos documentos que a integram, 
encontram -se disponíveis para consulta dos interessados nas instala-
ções da DTOU (divisão técnica de obras e urbanismo), nas horas de 
expediente (das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00) e em www.
cm -sernancelhe.pt

Os interessados que queiram devem apresentar as suas reclamações, 
observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento, bem como a 
apresentação de informações sobre qualquer questão que possam ser 
consideradas no âmbito deste procedimento, deverão ser formuladas 
através de exposição escrita, endereçada ao Presidente da Câmara, Av. 
Dr. Oliveira Serrão, 3640 240 Sernancelhe, ou por meio eletrónico para 
o endereço geral@cm -sernancelhe.pt.

6 de junho de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Carlos Manuel Ramos dos Santos.

311405394 

 MUNICÍPIO DE SESIMBRA
Aviso n.º 8124/2018

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados — Pro-
cedimento concursal comum para a constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado (1 posto de trabalho de Técnico Superior/
Divisão de Água e Saneamento — Ref. C) — Aviso n.º 5014/2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 88 de 08/05/2017.
Nos termos e para efeitos do disposto no art. 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal 
mencionado em epígrafe, foi homologada por despacho do signatário, 
datado de 08/01/2018, tendo nesta mesma data sido afixada na Divisão 
de Gestão de Recursos Humanos e disponibilizada na página electrónica 
desta Câmara Municipal.

9 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Francisco 
Manuel Firmino de Jesus.

311392045 

 Aviso n.º 8125/2018

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados — Pro-
cedimento concursal comum para a constituição de vínculo de em-
prego público na modalidade de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado (1 posto de trabalho de Técnico Superior/Divisão 
de Ambiente Urbano — Ref. B) — Aviso n.º 5014/2017, publicado 
no Diário da República, 2.ª série n.º 88 de 08/05/2017.
Nos termos e para efeitos do disposto no art. 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal 
mencionado em epígrafe, foi homologada por despacho do signatário, 
datado de 02/03/2018, tendo nesta mesma data sido afixada na Divisão 
de Gestão de Recursos Humanos e disponibilizada na página eletrónica 
desta Câmara Municipal.

3 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Francisco 
Manuel Firmino de Jesus.

311391098 

 Aviso n.º 8126/2018

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados — Pro-
cedimento concursal comum para a constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado (1 posto de trabalho de Técnico Superior/
Departamento de Administração e Finanças — Ref. A) — Aviso 
n.º 5014/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 88 
de 08/05/2017.
Nos termos e para efeitos do disposto no art. 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal 
mencionado em epígrafe, foi homologada por despacho do signatário, 
datado de 04/04/2018, tendo nesta mesma data sido afixada na Divisão 
de Gestão de Recursos Humanos e disponibilizada na página electrónica 
desta Câmara Municipal.

5 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Francisco 
Manuel Firmino de Jesus.

311391924 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Aviso n.º 8127/2018

Pessoal desligado do serviço
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, nos termos e para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a cessação do contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado da trabalhadora 
Maria Fernanda Garret Gonçalves, titular da carreira geral e categoria de 
Assistente Operacional, posição remuneratória 1, nível remuneratório 1 
da Tabela Remuneratória Única (TRU), a que corresponde a remunera-
ção base mensal de 580€, por motivo de ser desligada do serviço, com 
efeitos a partir de 1 de junho de 2018.

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

23 de maio de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311403596 

 MUNICÍPIO DE SILVES
Aviso n.º 8128/2018

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado 
de 4 de abril de 2018, proferido ao abrigo do disposto no artigo 24.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação conferida pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e aplicável à Administração Local por 
força do artigo 17.º da Lei n.º 49/2018, de 29 de agosto, foi renovada 
a comissão de serviço do Chefe da Divisão Financeira, Ricardo Jorge 
das Neves Gregório, com efeitos a partir do dia 1 de junho de dois mil 
e dezoito, pelo período de três anos.

23 de abril de 2018. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gon-
çalves da Palma.

311399174 


