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ANEXO IV

Minuta do Termo de Responsabilidade

(Artigo 39.º)

(Nome) …, (categoria profissional) …, residente em …, n.º …, (andar) 
…, (localidade) …, (código postal), …, inscrito no (organismo sindical 
ou ordem) …, e na (nome da entidade titular do sistema público de 
água) sob o n.º …, declara, sob compromisso de honra, ser o técnico 
responsável pela obra, comprovando estarem os sistemas prediais em 
conformidade com o projecto, normas técnicas gerais específicas de 
construção, bem como as disposições regulamentares aplicáveis e em 
condições de serem ligados à rede pública.

(Local), … de … de …

(Assinatura reconhecida.)
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 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 3959/2018

Procedimento concursal de recrutamento na modalidade de concurso 
externo de ingresso para ocupação de vinte postos de trabalho 
da categoria de bombeiro sapador da carreira (não revista) de 
bombeiro sapador.
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, 
em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, e com referência à alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), na sequência 
de procedimento concursal de recrutamento na modalidade de concurso 
externo de ingresso para ocupação de vinte postos de trabalho em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado da 
categoria de bombeiro sapador (recruta) da carreira não revista de bombeiro 
sapador, aberto por aviso n.º 5057/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 75, em 18/04/2016 e na Bolsa de Emprego, em 18/04/2016 
com o código de oferta n.º OE201604/0184, foram celebrados contratos de 
trabalho em funções públicas, com os seguintes trabalhadores:

Mário Luís Falcão Murta Mariani Fialho, Hugo Alexandre Salvado 
Freire Ribeiro, Rúben Miguel Lopes Guerreiro, Bernardo Jorge de Matos 
Martins Botelho, António Miguel Figueiras de Jesus, Diogo Palhinha 
Botelho, Nelson Filipe Martins da Silva, Alexandre Jorge Félix Laure-
ano, Marcos Rafael Mendes Zacarias Dionísio, Paulo Jorge Rodrigues 
Tavares, João Miguel Mendes de Oliveira, Fábio Kevin Jesus Delgado, 
Marco Fernandes Espada, Rodrigo Jorge da Conceição Cabaço, Ricardo 
Alexandre Malhadas Alexandre, Diogo Alexandre Neves Galo, André 
Mendes Branco, Ricardo Jorge Barrelas Pontes, Ricardo Alexandre 
Sousa Portela e Leonel Louro Coelho com início a 21 de fevereiro de 
2018, e para o desempenho de funções correspondentes à categoria de 
Bombeiro Sapador da carreira não revista de Bombeiro Sapador, sendo 
remunerados pelo escalão 1, índice 154, da escala remuneratória própria 
dos bombeiros profissionais, constante do anexo II e a que se refere o 
n.º 1 do artigo 29.º do mesmo diploma, com a remuneração base mensal 
fixada em 949,56€, valor situado entre o nível 10 e o nível 11 constante 
da tabela remuneratória única.

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

5 de março de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
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 MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Aviso n.º 3960/2018

1.ª alteração ao Regulamento da 1.ª revisão
do PDM de Sever do Vouga

José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Dr., Vice -Presidente da 
Câmara Municipal de Sever do Vouga, torna público que, nos termos 
do artigo 76.º e do artigo 119.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT) a Câmara Municipal de Sever do Vouga, na 
sua reunião do dia 14 fevereiro de 2018, deliberou aprovar a abertura do 

procedimento da 1.ª alteração da 1.ª revisão do PDM de Sever do Vouga, 
de acordo com os termos de referência anexos à informação NF_01 -017 
AGS_2018 — Proc_1.ª alteração PDM_SV -2018.

Ficou estabelecido um prazo de 45 dias para a elaboração da presente 
alteração, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º do RJIGT, e um período de 
15 úteis, contados a partir da publicação da deliberação no Diário da 
República 2.ª série, para a formulação de sugestões e para a apresentação 
de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no 
âmbito do presente procedimento de alteração do PDM deste concelho, 
por todos os interessados, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º e do n.º 2 
do artigo 88.º do RJIGT.

Qualquer sugestão, informação ou observação deverá ser apresentada 
por escrito e de forma fundamentada, no Espaço do Cidadão, através 
de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Sever 
do Vouga ou por via eletrónica para o endereço cm.sever@cm -sever.pt, 
contendo em qualquer uma das formas, a identificação completa do seu 
subscritor. Os documentos relativos ao presente processo poderão ser 
consultados no Gabinete Administrativo, durante as horas normais de ex-
pediente ou no sítio da Internet do Município em http://www.cm -sever.pt

9 de março de 2018. — O Vice -Presidente, José Manuel Barbosa de 
Almeida e Costa, Dr.

Deliberação
José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice -Presidente da Câ-

mara Municipal de Sever do Vouga, para cumprimento do disposto no 
artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torno 
pública a seguinte deliberação tomada em reunião de Câmara de 14 de 
fevereiro de 2018:

1.ª Alteração ao Regulamento da 1.ª Revisão do PDM de Sever do 
Vouga: — A Lei de Bases da Política de Solo, de Ordenamento do Ter-
ritório e de Urbanismo, consubstanciada na Lei n.º 31/2014, de 30 de 
maio, e desenvolvido pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 
aprovou o novo regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, 
que assenta em novos paradigmas que assumem importância reforçada 
na implementação de mecanismos que visam uma maior eficiência, na 
desmaterialização dos procedimentos, e no reforço dos mecanismos 
de informação e participação dos cidadãos, dando enfoque na avalia-
ção e monitorização, bem como no desenvolvimento dos sistemas de 
informação no seio do sistema de gestão territorial. Tendo em conta 
aqueles princípios, o Gabinete Técnico de Planeamento, Administração 
e Urbanismo elaborou uma proposta para a elaboração da 1.ª Alteração 
do PDM de Sever do Vouga que tem os seguintes principais objetivos:

a) Enquadrar urbanisticamente e administrativamente um conjunto 
de atividades económicas, existentes e em funcionamento, de forma a 
permitir a implementação de processos de modernização das instalações;

b) Promover a infraestruturação adequada das unidades em funcio-
namento, garantindo, assim, um equilíbrio sustentável entre a atividade 
e o meio biofísico;

c) Adequar o Regulamento do PDM de Sever do Vouga, com base nas 
novas exigências legais, de forma a garantir o fortalecimento da base 
económica local e regional.

Assim, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, e nos termos 
dos artigos 74.º, 76.º e 96.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT):

1) A abertura de um procedimento para a 1.ª Alteração da Revisão do 
PDM de Sever do Vouga, de acordo com os termos de referência que 
constam da Informação n.º NF_01 -017 AGS_2018 — Proc_1.ª Alteração 
PDM_SV_2018;

2) Definir o prazo de 45 dias para a elaboração da presente alteração 
(n.º 1 do artigo 76.º do RJIGT);

3) Estabelecer um período de 15 dias úteis, contados a partir da 
publicação da deliberação na 2.ª série do Diário da República, para a 
formulação de sugestões e para a apresentação de informações sobre 
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do presente 
procedimento de alteração do PDM de Sever do Vouga, por todos os 
interessados, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º e do n.º 2 do artigo 88.º 
do RJIGT;

4) Não sujeitar a presente alteração do PDM de Sever do Vouga a 
procedimento de avaliação ambiental estratégica, atendendo a que serão 
apresentadas as alterações essencialmente ao nível regulamentar, por 
adaptação aos termos legais vigentes;

5) Solicitar à CCDR o agendamento da Conferência Procedimental;
6) Divulgar a deliberação através de editais nos lugares de estilo e no 

sítio da Internet do Município.
Paços do Concelho de Sever do Vouga, 9 de março de 2018. — O Vice-

-Presidente, José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Dr.
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