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público que, por despacho da Senhora Vereadora do Pelouro da Juven-
tude e Desporto e Pelouro dos Recursos Humanos e Serviços Jurídicos, 
Dr.ª Catarina Araújo, de 30.01.2018, foi alterada a composição de Júri 
do seguinte procedimento concursal publicado através do Aviso de 
abertura n.º 8255/2017, publicado no Diário da República n.º 140, 
2.ª série, de 21.07.2017:

1 — Ref.ª 19) Dez postos de trabalho na categoria e carreira geral de 
Assistente Técnico, para a Direção Municipal de Cultura e Ciência, área 
funcional Museus e Património Cultural, passa a ser a seguinte:

Presidente: Alexandra Cerveira Pinto Sousa Lima, Chefe de Divisão.
Vogais Efetivos: Maria Goreti Fernandes Leite, Chefe de Divisão que 

substitui a Presidente nas suas faltas e impedimentos e Bárbara Taciana 
Sousa Cardoso da Silva Santos, Assistente Técnica.

Vogais Suplentes: Ana Rita Loureiro Ramos e Gomes da Fonseca, 
Chefe de Divisão e Daniel Ernesto de Araújo Gomes, Assistente Téc-
nico.

31 de janeiro de 2018. — A Diretora de Departamento Municipal de 
Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.

311107443 

 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Aviso n.º 1801/2018

Conclusão do Estágio/Período Experimental para a carreira 
de especialista de informática

Avelino Adriano Gaspar da Silva, Presidente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso, torna público para os devidos efeitos e de acordo 
com o preceituado da alínea b) do artigo 4.º da lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, que homologou em 23 de janeiro de 2018, a conclusão com 
sucesso do período de estágio/experimental do trabalhador António da 
Cruz Alves, com uma classificação final de 17 valores, na sequência de 
concurso interno para a carreira de especialista de informática, aberto 
por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 206 de 26 
de outubro de 2016.

Ao abrigo do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março, 
conjugado com a lei n.º 35/2014, de 20 de junho, procedeu -se à celebra-
ção de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado, na carreira de especialista de informática, categoria especialista 
de informática de grau 1, nível 2, com o trabalhador António da Cruz 
Alves, com produção de efeitos a 1 de fevereiro de 2018.

26 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Avelino 
Adriano Gaspar da Silva.

311090482 

 Aviso n.º 1802/2018

Conclusão do Período Experimental
Avelino Adriano Gaspar da Silva, Presidente da Câmara Municipal 

da Póvoa de Lanhoso, torna público para os devidos efeitos e de acordo 
com o preceituado da alínea b) do artigo 4.º da lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, que homologou em 23 de janeiro de 2018, a conclusão com 
sucesso do período experimental dos seguintes trabalhadores, integrados 
na carreira e categoria de Técnico Superiores: Carlos Manuel Coimbra 
Fernandes do Gago; Orlando Miguel Fonseca Fernandes. No seguimento 
do procedimento concursal comum, aberto por aviso n.º 13201/2016, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 206 de 26 de outubro 
de 2016.

26 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Avelino 
Adriano Gaspar da Silva.

311090499 

 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso n.º 1803/2018

Processo n.º 613/2017/URB — Dinis Pereira da Costa

Emídio 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 art. 27.º do 
Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, con-

jugado com o art. 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 ao lote n.º 66 do 
alvará de loteamento n.º 397/1984, emitido em 1984/09/19, o qual con-
siste na regularização da atual configuração do lote 66, mantendo a 
sua área, alteração do polígono base, alteração do número de pisos, 
aumento da área de implantação e de construção e constituição de uma 
área destinada a anexos.

O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial 
Comercial e Automóvel de Santa Maria da Feira sob o n.º 82/19870622 
e omisso na matriz rústica — Vila Maior, deste concelho.

A consulta pública, decorrerá pelo período de 10 dias úteis, contados 
do último dos avisos publicados no Diário da República, no jornal nacio-
nal 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.

2018/01/12. — O Vereador do Pelouro do Planeamento, Urbanismo 
e Transportes, José Manuel Silva Oliveira.

311059532 

 MUNICÍPIO DE SESIMBRA

Aviso n.º 1804/2018
Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do Pre-

sidente da Câmara, datado de 30/11/2017 e ao abrigo do n.º 1 do ar-
tigo 24.º e do n.º 2 do artigo 23.º, ambos da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicável à renovação da comissão de serviço dos titulares dos cargos 
de direção intermédia da administração local, por força do disposto no 
artigo 17.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e, ao abrigo da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
do despacho de 30/01/2015, foi autorizada a renovação da comissão de 
serviço, por um período de mais três anos, com efeitos a partir de 02 de 
fevereiro de 2018 ao dirigente Miguel Maria Braz de Oliveira Alarcão 
Bastos, no cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão 
de Água e Saneamento.

19 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Fran-
cisco Manuel Firmino de Jesus.

311076478 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 1805/2018

Mobilidade interna na modalidade mobilidade na categoria
Consolidação definitiva

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 no artigo 99.º, n.os 3, 4 e 5, da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, autorizei a consolidação definitiva 
da mobilidade interna, na modalidade mobilidade na categoria, de Luís 
Miguel Pinto Rijo, passando a integrar o Mapa de pessoal do Municí-
pio de Setúbal, para exercer funções correspondentes à categoria de 
Assistente Operacional (Calceteiro) em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas.

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

18 de janeiro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
311089543 

 MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Aviso n.º 1806/2018
António José Martins Coutinho, Dr., na qualidade de presidente da 

Câmara Municipal de Sever do Vouga, torna público, nos termos da 
alínea b), do artigo 35.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 


