
Diário da República, 2.ª série — N.º 96 — 20 de maio de 2019  15695

 Aviso n.º 8687/2019
Torna -se público que foi autorizada, pelo meu Despacho n.º 778/VMJM/2019, 

de 10 de abril de 2019, a consolidação definitiva da mobilidade interna na cate-
goria da trabalhadora Ana Cristina de Oliveira da Silva, técnica superior, com 
efeitos a 15 de abril de 2019, nos termos previstos no artigo 99.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, passando a referida trabalhadora a integrar o mapa de pessoal 
desta Câmara Municipal e mantendo o posicionamento remuneratório detido 
na situação jurídico -funcional de origem.

29 de abril de 2019. — A Vereadora do Pelouro do Planeamento, 
Mobilidade, Cultura e Recursos Humanos, Maria João Varela Macau.

312273236 

 Aviso n.º 8688/2019
Para os devidos efeitos e nos termos do disposto nos artigos 222.º 

e 223.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, não sendo possível a notificação 
pessoal por ausência do trabalhador ao serviço e tendo -se frustrado a 
notificação por carta registada com aviso de receção, notifica -se por 
este meio Domingos Lopes Semedo, trabalhador em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na Câmara 
Municipal do Seixal, com a categoria de assistente operacional, de que 
na sequência do Processo Disciplinar que lhe foi instaurado com o 
n.º 009/2017, ao qual foi apensado o Processo Disciplinar n.º 028/2018, 
a Câmara Municipal, reunida a 27 de março de 2019, deliberou aplicar-
-lhe a sanção disciplinar de despedimento, por violação do dever geral 
de assiduidade, a qual começa a produzir os seus efeitos legais 15 dias 
úteis após a data da publicação do presente aviso.

Informa -se que da referida decisão cabe recurso nos termos da lei.
2 de maio de 2019. — A Vereadora do Pelouro do Planeamento, 

Mobilidade, Cultura e Recursos Humanos, Maria João Varela Macau.
312272004 

 MUNICÍPIO DA SERTÃ
Aviso n.º 8689/2019

José Farinha Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Sertã:
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, publicita que na sequência do procedimento concursal 
comum para constituição de uma relação jurídica de emprego público 
na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113 de 14 de 
junho de 2018 e de acordo com o despacho de 18 de março de 2019 
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com os trabalhadores: Raul Nunes da Silva e Ângelo 
Calado Nunes para a carreira/categoria de Assistentes Operacionais, 
com o vencimento correspondente ao 4.º nível remuneratório da Tabela 
Remuneratória Única, com efeitos a 01 de abril de 2019.

Os trabalhadores ficarão sujeitos a um período experimental de 90 dias 
nos termos do artigo 49.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

15 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, José Farinha Nunes.
312231853 

 Aviso n.º 8690/2019
José Farinha Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Sertã:
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, publicita que na sequência do procedimento concursal 
comum para constituição de uma relação jurídica de emprego público 
na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113 de 14 de 
junho de 2018 e de acordo com o despacho de 18 de março de 2019 
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com as trabalhadoras: Paula Cristina Matias Jacinto e 
Inês Patrícia Reis Antunes para a carreira/categoria de Assistentes Ope-
racionais, com o vencimento correspondente ao 4.º nível remuneratório 
da Tabela Remuneratória Única, com efeitos a 01 de abril de 2019.

As trabalhadoras ficarão sujeitas a um período experimental de 90 dias 
nos termos do artigo 49.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

15 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, José Farinha Nunes.
312231967 

 Aviso n.º 8691/2019
José Farinha Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Sertã:
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, publicita que na sequência do procedimento concur-
sal de regularização restrito a candidatos abrangidos pelo Programa 
de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários (PREVPAP) 

para constituição de uma relação jurídica de emprego público na mo-
dalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto por 
aviso publicado na BEP em 05 de dezembro de 2018 com o código 
de oferta OE201812/0167 e de acordo com o despacho de 12 de abril 
de 2019 foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com o trabalhador Hugo Tiago Marques Carva-
lho para a carreira/categoria de Técnica Superior, com o vencimento 
correspondente à segunda posição remuneratória da categoria e ao nível 
remuneratório quinze da Tabela Remuneratória Única, com efeitos a 01 
de março de 2019.

O trabalhador fica dispensado do período experimental nos termos 
do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro.

15 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, José Farinha Nunes.
312232047 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 8692/2019

Designação em regime de substituição
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 pú-
blico que, por despachos da Presidente da Câmara, de 16/01/2019, nos 
termos do disposto nos artigos 4.º, n.os 2 e 3, 12.º, 19.º, n.º 1, alínea b), e 
23.º, todos da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e 27.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
foi determinada a designação em regime de substituição, com efeitos 
desde 1 de janeiro de 2019, dos trabalhadores nos cargos de dirigentes 
intermédios de 3.º grau a seguir indicados verificando -se todos os re-
quisitos legais exigidos:

Helena Isabel de Oliveira Moreira, no exercício do cargo de Chefe 
do Serviço de Gestão Patrimonial (SERGEP) da Divisão de Contabili-
dade (DICONT) do Departamento Municipal de Administração Geral 
e Finanças (DAF);

Sandra Cristina Braz Duarte, no exercício do cargo de Chefe do 
Gabinete de Apoio ao Empresário (GAEC) da Divisão de Atividades 
Económicas e Serviços Urbanos (DIAES) do Departamento Municipal 
de Ambiente e Atividades Económicas (DAAE);

António José Nunes de Matos Félix, no exercício do cargo de Chefe do 
Serviço Municipal do Bem -Estar Animal (SEMBEA) do Departamento 
Municipal de Ambiente e Atividades Económicas (DAAE);

Marcelo César Pujol Alves, no exercício do cargo de Chefe do Serviço 
Municipal de Gestão de Combustíveis e Riscos Florestais (SRIFLOR) 
do Departamento Municipal de Ambiente e Atividades Económicas 
(DAAE);

Hugo Gonçalo Martins Valente da Cruz, no exercício do cargo de 
Chefe do Serviço de Manutenção do Parque Escolar (SEMAPE) do 
Departamento Municipal de Educação e Saúde (DES);

Carla Filipa Afonso da Silva Roberto Marques, no exercício do cargo 
de Chefe do Gabinete de Saúde (GABS) do Departamento Municipal 
de Educação e Saúde (DES);

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

17 de janeiro de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312274524 

 Aviso n.º 8693/2019

Designação em regime de substituição
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, 
por despachos da Presidente da Câmara, de 16/01/2019, nos termos do 
disposto nos artigos 12.º, n.os 2 e 3 do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, conjugados com os artigos 4.º, n.º 1, alínea c), 10.º, n.º 2, 12.º, 
n.º 1 e 19.º, n.º 1, alínea b), todos da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
foi determinada a designação em regime de substituição, com efeitos 
desde 1 de janeiro de 2019, dos trabalhadores nos cargos equiparados 
aos de Chefe de Divisão Municipal — cargos de direção intermédia de 
2.ª grau — a seguir indicados verificando -se todos os requisitos legais 
exigidos:

Carmen Gomes Caetano, no exercício do cargo de Chefe da Equipa 
Multidisciplinar de Projeto do Gabinete de Planeamento, Auditoria 
Interna e Qualidade (GAPAI);
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Carlos Durval dos Santos, no exercício do cargo de Chefe da Equipa 
Multidisciplinar de Projetos Ambiente e da Energia (GAPAE) do Depar-
tamento Municipal de Ambiente e Atividades Económicas (DAAE);

Fernanda Adelaide Ferreira Correia, no exercício do cargo de Chefe 
da Equipa Multidisciplinar do Gabinete de Projetos Especiais (GAPE) 
do Departamento Municipal de Comunicação e Imagem, Relações Pú-
blicas e Turismo (DCIRT);

Ana José Manita Vaz de Carvalho, no exercício do cargo de Chefe 
da Equipa Multidisciplinar do Gabinete de Feiras e Eventos (GAFE) do 
Departamento Municipal de Comunicação e Imagem, Relações Públicas 
e Turismo (DCIRT);

Nuno Viterbo da Cunha Abrunhosa e Sousa, no exercício do cargo 
de Chefe da Equipa Multidisciplinar do Gabinete de Requalificação e 
Imagem Urbana (GARIU) do Departamento Municipal de Urbanismo 
(DURB);

Rita Sofia dos Santos Vilhena Barreiro, no exercício do cargo de 
Chefe da Equipa Multidisciplinar do Gabinete de Projeto das Áreas de 
Reabilitação Urbana (GAPRU) do Departamento Municipal de Urba-
nismo (DURB);

Teresa Gabriela Magalhães Ferraz de Melo, no exercício do cargo de 
Chefe da Equipa Multidisciplinar de Projeto do Gabinete de Gestão de 
Infraestruturas de Águas e Saneamento (GAGIAS) do Departamento 
Municipal de Obras Municipais (DOM);

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

21 de janeiro de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312274516 

 Aviso n.º 8694/2019

Mobilidade na modalidade mobilidade intercategorias
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, considerando ser do 
interesse na prossecução das atribuições deste Município visando uma 
articulação eficiente dos meios, designadamente para efeitos de eficácia 
e eficiência dos serviços, autorizei a colocação em regime de mobilidade 
na modalidade mobilidade intercategorias, pelo período de 18 meses, 
com efeitos a partir de 1 de abril de 2019, de Eduardo Jorge Nunes Du-
arte, para exercer funções correspondentes à categoria de Coordenador 
Técnico em regime de contrato de trabalho em funções públicas, nos 
termos e ao abrigo do disposto nos artigos 92.º, n.os 1 e 2, alínea b), 93.º, 
n.º 3, alínea b) 94.º, n.º 1, alínea a), 97.º, n.º 1, e 153.º, n.º 3, todos da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e artigo 16.º, da Lei n.º 71/2018, de 
31 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2019).

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

15 de abril de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312274557 

 Aviso n.º 8695/2019

Consolidação definitiva da situação de mobilidade
intercarreiras e intercategorias

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 a Presidente da Câmara, por despacho de 23 de abril de 
2019, consolidou definitivamente a mobilidade intercarreiras e catego-
rias, nos termos do disposto no artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, aditado pelo artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro 
(que aprovou o Orçamento de estado para 2017), do trabalhador que a 
seguir se individualiza e que se encontra a exercer funções, desde 1 de 
junho de 2017, na situação de mobilidade intercarreiras e intercategorias 
na categoria que se refere:

Tiago Rafael Teixeira de Oliveira Marques na categoria de Técnico 
de Informática, de Grau 1, Nível 1, sendo remunerado pela posição 
remuneratória situada entre a posição 13 e 14 da tabela remuneratória 
única, e a remuneração base mensal de 1139,60€;

A consolidação definitiva na categoria produz efeitos a partir do dia 
1 de abril de 2019.

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

29 de abril de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312274598 

 Aviso n.º 8696/2019

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas na sequên-
cia de procedimento concursal de regularização no âmbito do 
programa de regularização extraordinária dos vínculos precários 
(PREVPAP).
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 pú-
blico 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 artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) e 
artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro (PREVPAP), na 
sequência de procedimento concursal de regularização para ocupação 
de um posto de trabalho de técnico superior (Engenharia do Ambiente) 
da carreira geral de técnico superior, aberto por aviso n.º 148/2018, 
publicado na Bolsa de Emprego Público, em 28/12/2018 com o código 
de oferta n.º OE201812/0807, foi celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas com Pedro Amílcar Moreno com início a 1 de maio 
de 2019, e para o desempenho de funções correspondentes à categoria 
de Técnico Superior (Engenharia do Ambiente) da carreira geral de 
Técnico Superior, na 2.ª posição remuneratória e nível 15 da tabela 
remuneratória única (€1201,48).

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

29 de abril de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312274605 

 MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Aviso n.º 8697/2019
António José Martins Coutinho, Dr., Presidente da Câmara Municipal 

de Sever do Vouga, dando cumprimento ao estipulado na alínea b), do 
n.º 1, do artigo 35.º, do anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
torna público que foi aprovado na reunião da Câmara Municipal do 
dia 24 de abril deste ano, a proposta da 1.ª alteração do “Regulamento 
Urbanístico do Município de Sever do Vouga”, precedido que foi da fase 
de início de procedimento e participação procedimental.

Assim, dando -se cumprimento ao artigo n.º 101º do Código de Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, submete -se a proposta da 1.ª alteração do Regulamento 
Urbanístico a consulta pública, para recolha de sugestões, procedendo-
-se à publicação do presente edital no Diário da República, 2.ª série, na 
Internet, no sítio institucional deste Município, no átrio do Município e 
nos locais de estilo das juntas de freguesia, podendo o projeto de Regu-
lamento ser consultado no Serviço Administrativo deste Município.

Nos termos do n.º 2 do referido artigo, os interessados devem dirigir, 
por escrito, as suas sugestões ao Sr. Presidente da Câmara, no prazo de 
30 dias, a contar da publicação deste edital na 2.ª série do Diário da 
República.

Para que conste e demais efeitos, lavrou -se o presente edital e outros 
de igual teor que serão publicitados.

6 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. António José 
Martins Coutinho.

312273974 

 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Aviso n.º 8698/2019

Suspensão Parcial de Plano Diretor Municipal de Torres Novas
e estabelecimento de Medidas Preventivas

Pedro Paulo Ramos Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de 
Torres Novas torna público, para os efeitos previstos na alínea b) do 
número um, do artigo n.º 126 e artigo n.º 134 do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que a Assembleia Muni-
cipal, na sua sessão ordinária de vinte e dois de abril de dois mil e 
dezanove aprovou a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal 
de Torres Novas e o estabelecimento de medidas preventivas para 
a mesma área.

Esta suspensão decorre de circunstâncias excecionais e incide numa 
área de 3 hectares, localizados na Cancela do Leão em Torres Novas, 
na União das freguesias de Torres Novas (Santa Maria, Salvador e 


