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MUNICÍPIO DE SESIMBRA
Aviso n.º 4289/2019
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, torna-se público que, por deliberação
tomada na reunião de câmara realizada em 06 de fevereiro de 2019, sob
proposta do signatário, foram consolidadas definitivamente as mobilidades intercarreiras dos seguintes trabalhadores:
Gonçalo Ribeiro Filipe, na carreira e categoria de Técnico Superior,
posição 2 — nível 15, com efeitos a partir do dia 07 de fevereiro de 2019;
Nelson Carlos Simplício Pólvora, na carreira e categoria de Técnico
Superior, posição 2 — nível 15, com efeitos a partir do dia 07 de fevereiro de 2019.
As consolidações das mobilidades intercarreiras acima referidas estão
de acordo com o disposto no artigo 99.º-A da LTFP, artigo aditado pelo
n.º 1 do artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (LOE 2017).
8 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Francisco Manuel Firmino de Jesus.
312058602

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Aviso n.º 4290/2019
Renovação da comissão de serviço no cargo de chefe da divisão
de espaços verdes do departamento Municipal de Ambiente
e Atividades Económicas — Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau
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 08/02/2019, renovou
a comissão de serviço para o exercício do cargo de Chefe da Divisão de
Espaços Verdes do Departamento Municipal de Ambiente e Atividades
Económicas, para que foi nomeado o Técnico Superior (Engenharia
Florestal), Sérgio António Gaspar, por novo período de três anos e com
efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2019, nos termos das disposições
conjugadas dos artigos 23.º e 21.º, n.º 9, da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
alterada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, aplicáveis por expressa
remissão do artigo 2.º, n.º 1, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.
O Vereador com competência delegada pelo Despachon.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.
13 de fevereiro de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312078383
Aviso n.º 4291/2019
Renovação da comissão de serviço no cargo de chefe da Divisão de
Atividades Económicas e Serviços Urbanos do Departamento
Municipal de Ambiente e Atividades Económicas — Cargo de
direção intermédia de 2.º grau.
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 08/02/2019, renovou
a comissão de serviço para o exercício do cargo de Chefe da Divisão de
Atividades Económicas e Serviços Urbanos do Departamento Municipal
de Ambiente e Atividades Económicas, para que foi nomeado o Técnico
Superior, Rodrigo Luís Parreira Mateus, por novo período de três anos e
com efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2019, nos termos das disposições
conjugadas dos artigos 23.º e 21.º, n.º 9, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, alterada
pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, aplicáveis por expressa remissão
do artigo 2.º, n.º 1, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.
O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.
13 de fevereiro de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312078431

termos da alínea b), do artigo 35.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de
12 setembro, que o órgão executivo na reunião do dia 13 de fevereiro
de 2019, aprovou a proposta de Regulamento Municipal da Atribuição de Incentivos à Criação de Gado Tradicional — Raça Arouquesa,
antecedida que foi pela fase de início de procedimento e participação
procedimental.
Assim, dando-se cumprimento ao estipulado no artigo 101.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro, submete-se o projeto de Regulamento a consulta pública,
para recolha de sugestões, procedendo-se à publicação do presente aviso
no Diário da República, 2.ª série e na Internet, no sítio institucional
deste Município, podendo o projeto de Regulamento 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 data de publicação deste aviso.
18 de fevereiro de 2019. — O Vice-Presidente, José Manuel Barbosa
de Almeida e Costa.
312080034

MUNICÍPIO DE SILVES
Aviso n.º 4293/2019
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da Lei n.º 35/2014
de 20 de junho, conjugado com a Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro,
que estabelece o Programa de Regularização Extraordinário de Vínculos Precários, torna-se público que, foi celebrado contrato de trabalho
em funções públicas, por tempo indeterminado, com efeitos a seis de
fevereiro de 2019 com João Vasco Vieira Domingos para o exercício
de funções de Assistente Operacional (área de atividade — Motorista
de Pesados), com a remuneração correspondente ao nível 2.º da tabela
remuneratória única.
De acordo com o artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro,
é dispensado o período experimental, sendo que, o tempo de serviço
prestado no exercício de funções a regularizar, é superior à duração
definida para o período experimental da respetiva carreira.
6 de fevereiro de 2019. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
312060498
Aviso n.º 4294/2019
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do n.º 4 e n.º 5
do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, homologuei aos vinte
e oito dias de janeiro de dois mil e dezanove, a conclusão com sucesso,
do período experimental dos trabalhadores, contratados na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
Eleonora Tatiana Amaral Portela e Rui Pais Adriano, com a categoria
de Assistente Operacional.
6 de fevereiro de 2019. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
312060473
Aviso n.º 4295/2019
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 do respetivo procedimento concursal, foi celebrado contrato de trabalho em funções
públicas, por tempo indeterminado, com inicio a seis de fevereiro de
dois mil e dezanove, com Tiago André Ferreira Correia, para o exercício
de funções de Assistente Operacional — Cultura, com a remuneração
correspondente ao nível 2.º da tabela remuneratória única.
6 de fevereiro de 2019. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina
Gonçalves da Palma.
312060384

MUNICÍPIO DE SINTRA
Aviso (extrato) n.º 4296/2019

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA
Aviso n.º 4292/2019
José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Dr., na qualidade de Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga, torna público, nos

Em cumprimento do disposto do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que, por despacho do Exmo. Senhor
Presidente da Câmara, datado de 19 de novembro de 2018, foi autorizada a consolidação da mobilidade, nos termos do artigo 99.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e após acordo prévio entre as partes
interessadas, com o Técnico Superior (área funcional de engenharia

