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Artigo 12.º
Aplicação no tempo e produção de efeitos

O presente Regulamento produz efeitos relativamente às candidaturas 
para o ano letivo de 2015/2016 e seguintes.

Artigo 13.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação nos termos legais.

Artigo 14.º
Regime transitório

O presente Regulamento produz efeitos relativamente às candidaturas 
para o ano letivo de 2018/2019 e seguintes.
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 MUNICÍPIO DE SARDOAL
Aviso n.º 963/2019

Homologação das listas unitárias de ordenação final do Procedi-
mento Concursal de caráter urgente de Regularização de Vínculos 
Precários com vista ao preenchimento de um total de 44 (quarenta 
e quatro) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado.
Nos termos e para os efeitos, conjugados, do n.º 1 do artigo 10.º 

da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro e do n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, torna -se público que por meu 
despacho, foram homologadas as listas unitárias de ordenação final 
dos candidatos, referente aos procedimentos concursais de regula-
rização de vínculos precários para constituição de relação jurídica 
de emprego público em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, ao abrigo da Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, aberto pelos avisos publicados na Bolsa de 
Emprego Público:

OE201807/0688 — Cinco postos de trabalho, para Bombeiros, carreira 
não revista ou subsistente; OE201807/0690 — Um posto trabalho de 
Assistente Operacional de Limpeza e Higiene; OE201807/0691 — Seis 
postos de trabalho de Assistente Operacional de Auxiliares de Ação 
Educativa; OE201807/0692 — Onze postos de trabalho de Assistente 
Operacional para Apoio aos Serviços Operacionais, Cultura e Ação 
Social; OE201809/0691 — Um posto de trabalho de Técnico Superior 
de Geografia; OE 20189/0674 — Dois postos de Trabalho de Técnico 
Superior de Desporto; OE201809/0694 — Um posto de Trabalho de 
Técnico Superior de Design de Comunicação; OE201810/0679 — Um 
posto de Trabalho de Assistente Operacional de Nadador Salvador; 
OE201809/0684 — Dois postos de Trabalho de Assistente Operacio-
nal de Auxiliar de Ação Educativa; OE201809/0668 — Um posto de 
Trabalho de Técnico Superior de Arquitetura; OE201809/0677 — Um 
posto de Trabalho de Bombeiro, Carreira não revista ou subsistente; 
OE201810/0681 — Um posto de Trabalho de Técnico Superior de Co-
municação; OE201809/0690 — Um posto de Trabalho como Assistente 
Técnico; OE201809/0681 — Um posto de Trabalho de Assistente Ope-
racional para Apoio Técnico às atividades desenvolvidas pela cultura; 
OE201809/0669 — Cinco postos de Trabalho de Assistente Operacional 
de Sapador; OE201809/0682 — Cinco postos de Trabalho de Assistente 
Operacional — Limpeza e Higiene.

Nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, conjugado com o 
n.º 3 do artigo 30.º, da Portaria supra citada, ficam notificados todos 
os candidatos do ato de homologação da lista de ordenação final, 
que se encontra publicitada na página eletrónica do município, em 
www.cm -sardoal.pt.

26 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, António Miguel 
Cabedal Borges.
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 Aviso n.º 964/2019
Para os devidos efeitos, torna-se público que foi exonerado do cargo 

de Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Munici-
pal de Sardoal, Nuno Ricardo Mendes Morgado, com efeitos a 31 de 
dezembro de 2018, nos termos do n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro.

28 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, António Miguel 
Cabedal Borges.
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 MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Anúncio n.º 9/2019
Paulo Manuel Lopes dos Santos, Presidente da Câmara Municipal 

de Sátão, torna público:
1 — Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 7.º do Dec. Lei 

n.º 555/99 de 16 de Dezembro com as suas posteriores alterações, con-
jugado com os artigo 88.º e 89.º do Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de 
maio, que se encontra aberto a partir do 8.º dia a contar da presente 
publicação, e pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis, o período de discus-
são pública do Projeto de Loteamento do Parque Empresarial do Alto 
da Ucha, durante o qual os interessados poderão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões.

2 — Durante este período, os interessados poderão consultar o projeto 
de Loteamento do Parque Empresarial do Alto da Ucha, bem como as 
informações técnicas elaboradas pelos serviços municipais competentes, 
devendo dirigir -se à Divisão de Urbanismo de Serviços Urbanos, no 
Edifício Câmara Municipal de Sátão, Praça Paulo VI 3560 -154 Sátão.

3 — Os interessados deverão apresentar as suas reclamações, obser-
vações ou sugestões em ofício devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Sátão.

20 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Paulo Manuel 
Lopes dos Santos.
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 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 965/2019

Pessoal Desligado do Serviço.
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, 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 do contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do trabalhador 
Salvador Manuel Bravo, titular da carreira geral e categoria de Assis-
tente Operacional, posição remuneratória 10, nível remuneratório 10 da 
Tabela Remuneratória Única (TRU), a que corresponde a remuneração 
base mensal de 944,02€, por motivo de ser desligado do serviço, com 
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019.

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

20 de dezembro de 2018. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
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 Aviso n.º 966/2019

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas na se-
quência 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 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 quinze postos de trabalho de assistente operacional (turismo) da 
carreira geral de assistente operacional, aberto por aviso n.º 48/2018, 
publicado na Bolsa de Emprego Público, em 18/04/2018 com o código 
de oferta n.º OE201804/0579, foram celebrados contratos de trabalho 
em funções públicas, com os seguintes trabalhadores:

Suzana Margarida Tavares Dias, Catarina da Silva Salgado, Maria 
Cristina Marcelino César Viegas, João Paulo Rodrigues Resende, Mónica 
Alexandra dos Santos Soares Rebelo, Aldora Cristina Betencourt Poeira, 
Maria João Glória Rodrigues, Maria Inês Carrasco Gomes, Teresa Maria 
Fonseca Patrão, Maria da Conceição Neves Correia, Fernando Afonso dos 
Reis Pires, Dário Bonaparte da Silva, Carla Sofia Moreira Nunes Ferreira 
e Ana Maria da Silva Gaiveo com início a 6 de dezembro de 2018, e para 
o desempenho de funções correspondentes à categoria de Assistente Ope-


