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São ainda suprimidos os lotes 27, 28 e 29 que se transformam em 
espaço ajardinado.

Procede -se à criação dos lotes 30 a 35 provenientes de área desafetada 
do domínio público municipal.

Além dos usos de Indústria e Armazém já permitidos, são também 
admitidos os usos de Comércio e Serviços nos lotes 2, 6 e 7 existentes. 
Nos lotes 30, 31, 32 e 33 são propostos os usos de Indústria/Arma-
zém/Comércio/Serviços. Nos restantes lotes mantém -se os usos de 
Indústria/Armazém.

As alterações incidem sobre os prédios descritos na conservató-
ria do Registo Predial sob os n.os 1941/20080827, 1942/20080827, 
1943/20080827, 1944/20080827, 1945/20080827, 1947/20080827, 
1948/20080827, 1950/20080827, 1951/20080827, 1952/20080827, 
1953/20080827, 1954/20080827, 1955/20080827, 1956/20080827, 
1957/20080827, 1958/20080827, 1959/20080827, 1960/20080827, 
1961/20080827, 1962/20080827, 1963/20080827, 1964/20080827, 
1965/20080827, 1966/20080827, 1967/20080827, 1968/20080827, 
1969/20080827 e 1970/20080827 da respetiva freguesia.

Para os devidos efeitos se publica este aviso no Diário da República.
Outros de igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
22 de março de 2019. — A Vereadora da Gestão Urbanística, Maria 

Margarida Santos. 
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 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 5964/2019

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 Pre-
cários (PREVPAP).
Na qualidade de vereador com competência delegada nos domí-

nios 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 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 Assistente Operacional 
(fotografia e reportagem vídeo) da carreira geral de Assistente Opera-
cional, aberto por aviso n.º 115/2018, publicado na Bolsa de Emprego 
Público, em 31/10/2018 com o código de oferta n.º OE201810/1012, 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas com António 
Manuel Maximiano Martins com início a 1 de março de 2019, e para 

o desempenho de funções correspondentes à categoria de Assistente 
Operacional (Fotografia e Reportagem Vídeo) da carreira geral de 
Assistente Operacional, na 4.ª posição remuneratória e nível 4 da 
tabela remuneratória única (€635,07).

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

12 de março de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
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 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Aviso n.º 5965/2019
Para os efeitos 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 meu 
despacho de 12 de março de 2019, na sequência dos resultados 
obtidos no procedimento concursal Assistente Técnico (Adminis-
trativo) conforme o Aviso n.º 6461/2018, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 93 de 15 de maio, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas, na modalidade de contrato por 
tempo indeterminado, em 18 de março de 2019 com, Joana Rita 
Reis Vieira, com a remuneração correspondente à posição 1, nível 5 
correspondente a 683.13 €.

Nos termos do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, 
nomeio para júri do período experimental os seguintes elementos:

Presidente — Jorge Manuel Salgado Simões, Chefe Divisão de Edu-
cação Cultura e Desporto;

Vogais Efetivos — Telma Rute da Luz Martinho e Graça Maria Soares 
Traquina da Silva, ambas Técnicas Superiores;

Vogais Suplentes — Filomena Maria Abreu Gonçalves Inácio, 
Coordenadora Técnica e Rui Miguel Cabeleira Neves, Técnico Su-
perior.

21 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ra-
mos Ferreira.
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 Aviso n.º 5966/2019
Para os efeitos 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 meu despacho 
de 12 de março de 2019, na sequência dos resultados obtidos no pro-
cedimento concursal Assistente Técnico (Administrativo) conforme 
o Aviso n.º 6461/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 93 de 15 de maio, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas, na modalidade de contrato por tempo indeterminado, em 
18 de março de 2019 com, Margarida Isabel Ferreira Caetano Magri-
nho, com a remuneração correspondente à posição 1, nível 5 corres-
pondente a 683.13 €.

Nos termos do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, 
nomeio para júri do período experimental os seguintes elementos:

Presidente — Maria Leonor Domingos Calisto, Chefe Divisão de 
Gestão Urbanística;

Vogais Efetivos — Cristina de Fátima Vieira Alves Triguinho, 
Coordenadora Técnica e Ana Luísa Domingos Godinho de Matos Tor-
res, Assistente Técnica.

Vogais Suplentes — Sandra Cristina Pereira Canário e Carla do Am-
paro Mendes Figueiredo Grilo, ambas Assistentes Técnicas

21 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ra-
mos Ferreira.
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 MUNICÍPIO DE VALONGO

Aviso n.º 5967/2019
Para os devidos efeitos se torna público que por deliberação da 

Câmara Municipal de 14.03.2019, procedeu -se à anulação do pro-
cedimento concursal comum na modalidade de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, com vista ao preenchi-
mento de 5 postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de 
pessoal deste Município, para o exercício de funções de Assistente 
Operacional, a desenvolver na área da Manutenção e Infraestruturas 
Municipais, da Divisão de Logística, nos termos do n.º 3 do Artigos 
30.º e 33.º ambos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 


