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 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Aviso n.º 12182/2018

Delegação de Competências da Câmara Municipal 
no Presidente da Câmara Municipal

Avelino Adriano Gaspar da Silva, Presidente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso, torna público que a Câmara Municipal da Póvoa 
de Lanhoso, deliberou, aprovar por unanimidade, em reunião ordinária 
realizada no dia 25 de outubro de 2017, a proposta para delegar no 
Presidente da Câmara e autorizá -lo a subdelegar nos Vereadores as 
competências da Câmara que, nos termos da legislação em vigor, podem 
ser objeto de delegação.

Mais se torna público que, aquela proposta previa retroagir a produção 
de efeitos da deliberação à data da tomada de posse dos membros dos 
órgãos municipais.

13 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Avelino 
Adriano Gaspar da Silva.

311583221 

 Aviso n.º 12183/2018

Delegação e Subdelegação de Competências do Presidente
 da Câmara Municipal nos Vereadores

Avelino Adriano Gaspar da Silva, Presidente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso, torna público que, por seu despacho, exarado 
no dia 23 de outubro de 2017, delegou e subdelegou competências nos 
seguintes Vereadores a tempo inteiro: Vereador Manuel José Torcato 
Soares Baptista; Vereadora Maria Gabriela da Cunha Baptista Rodrigues 
da Fonseca; Vereador André Miguel Lopes Rodrigues.

13 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Avelino 
Adriano Gaspar da Silva.

311583262 

 Aviso n.º 12184/2018

Delegação de Competências da Câmara Municipal
 no Presidente da Câmara

Avelino Adriano Gaspar da Silva, Presidente da Câmara Municipal da 
Póvoa de Lanhoso, torna público que, a Câmara Municipal, deliberou, 
aprovar por maioria, em reunião ordinária realizada no dia 21 de de-
zembro de 2017, a proposta para que a Câmara Municipal da Póvoa de 
Lanhoso, ao abrigo do disposto no artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, delibere delegar no seu Presidente a realização de despesas 
até ao limite de 748.196,84 €, em articulação com o previsto nas normas 
de execução orçamental.

Mais se torna público que, aquela proposta previa retroagir a produção 
de efeitos da deliberação à data da tomada de posse dos membros dos 
órgãos municipais.

13 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Avelino 
Adriano Gaspar da Silva.

311583246 

 MUNICÍPIO DA SERTÃ

Aviso n.º 12185/2018

Delimitação das ARU’s da Vila de Cernache do Bonjardim 
e da Vila de Pedrógão Pequeno

José Farinha Nunes, Presidente da Câmara Municipal da Sertã, torna 
público, que a Assembleia Municipal da Sertã, na sua sessão ordinária 
realizada no dia 25 de junho de 2018, deliberou, nos termos do n.º 1 
do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação 
dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto e alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 266 -B/2012, de 31/12, aprovar a Delimitação das Áreas de Reabili-
tação Urbana denominadas «ARU da Vila de Cernache do Bonjardim» e 
«ARU da Vila de Pedrógão Pequeno». Mais se informa que, nos termos 
do n.º 4 do artigo 13.º do pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outu-
bro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto e alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 266 -B/2012, de 31/12, os elementos que acompanham a 
delimitação das duas áreas de reabilitação urbana poderão ser consultados 

na página eletrónica do Município com o endereço (www.cm -serta.pt), 
bem como no balcão de atendimento do município da Sertã.

E, para constar, se publica o presente aviso e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos demais lugares públicos de estilo.

16 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara, José Farinha 
Nunes.

311589362 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 12186/2018

Pessoal Desligado do Serviço
Na qualidade de vereadora com competência delegada, conferida pela 

Senhora Presidente da Câmara através do Despacho n.º 154/2018/GAP, 
de 25 de julho, 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 dos contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado dos trabalhadores que a seguir se individualizam, por 
motivo de serem desligados do serviço:

José dos Santos Coelho, com a categoria de Assistente Técnico, po-
sição remuneratória 10, nível remuneratório 15 da Tabela Remunera-
tória Única (TRU), a que corresponde a remuneração base mensal de 
1162,86 € com efeitos a partir de 01/08/2018;

Ilídio José Sobral da Costa, com a categoria de Técnico Superior, 
posição remuneratória 2, nível remuneratório 15 da Tabela Remunera-
tória Única (TRU), a que corresponde a remuneração base mensal de 
1201,48 € com efeitos a partir de 01/08/2018;

José Carlos Moleiro, com a categoria de Assistente Operacional, 
posição remuneratória 7, nível remuneratório 7 da Tabela Remunera-
tória Única (TRU), a que corresponde a remuneração base mensal de 
750,92 € com efeitos a partir de 01/08/2018;

José Augusto Sousa Vidal Marques, com a categoria de Técnico 
Superior, posição remuneratória 14, nível remuneratório 57 da Tabela 
Remuneratória Única (TRU), a que corresponde a remuneração base 
mensal de 3248,29 € com efeitos a partir de 01/08/2018;

A Vereadora com competência delegada pelo Despacho n.º 154/2018/
GAP, de 25 de julho.

9 de agosto de 2018. — A Vereadora, Carla Guerreiro.
311586584 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 12187/2018
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da Lei n.º 35/2014 

de 20 de junho, torna -se público que após conclusão dos respetivos 
procedimentos concursais, foram celebrados contratos de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado, com inicio a nove de agosto 
de dois mil e dezoito, com os seguintes trabalhadores:

Amadeu Ruben Martins Briceno, Ricardo Jorge Caetano Martins e 
Ricardo Jorge Cabrita Correia, para o exercício de funções de Assistente 
Operacional (área de atividade — jardineiro), com a remuneração cor-
respondente ao nível 2.º da tabela remuneratória única.

Eleonora Tatiana Amaral Portela, para o exercício de funções de 
Assistente Operacional, com a remuneração correspondente ao nível 
2.º da tabela remuneratória única.

9 de agosto de 2018. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gon-
çalves da Palma.

311582136 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso (extrato) n.º 12188/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do ar-

tigo 3.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, foram 
celebrados os seguintes contratos de trabalho por tempo indeterminado:

Por despacho do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara de 18 de ju-
nho de 2018, para a carreira de Assistente Operacional, categoria de 


