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Vera Alzira Silva Matos, Assistente Operacional, com contrato de 
trabalho por tempo determinável, posição remuneratória 1, nível 1, 
rescisão pelo contratado, com efeitos a 12 de janeiro de 2018.

10 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Emidio 
Ferreira Santos Sousa, Dr.

311269769 

 Aviso n.º 5426/2018

Processo n.º 141/2018/URB — Torres & Diogo — Operações 
Imobiliárias, Lda.

Emídio Ferreira dos Santos Sousa, Presidente da Câmara Municipal 
de Santa Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no n.º 3 do art. 27.º do 
Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, con-
jugado com o art. 13.º do Regulamento Municipal de Urbanização e 
Edificação, publicado no Diário da República n.º 203, 2.ª série, de 
16/10/2015, torna -se público que se encontra pendente nesta Câmara 
Municipal o pedido de licenciamento para alteração aos lotes n.os 4 e 5, 
do Alvará de Loteamento do Fundão (Bairro F.F.H.), publicado no 
Diário da República, 3.ª série n.º 259, de 1995/11/09, o qual consiste 
no aumento da área de implantação, da área de habitação coletiva, da 
área de anexos e da área de construção.

Os lotes a alterar estão descritos na Conservatória do Registo Predial, 
Comercial e Automóvel de Santa Maria da Feira sob os n.os 1838/20050518 
e 1839/20050518, inscritos na matriz urbana sob os artigos 2925 e 2926, 
da freguesia de Mozelos, deste concelho.

A consulta pública, decorrerá pelo período de 10 dias úteis, contados 
do último dos avisos publicados no Diário da República, no jornal na-
cional e no Portal do Município em www.cm -feira.pt. Durante o período 
da consulta pública, o(s) interessado(s) podem consultar todo o processo 
na Câmara Municipal, sita no Largo da República, em Santa Maria da 
Feira, durante o horário normal de expediente e, no caso de oposição, 
apresentar, por escrito, exposição devidamente fundamentada, através 
de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara.

2018/04/11. — O Vereador do Pelouro do Planeamento, Urbanismo 
e Transportes, José Manuel Silva Oliveira.

311269841 

 MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso n.º 5427/2018
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, na sequência 
do procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 158, de 17 de agosto de 2017, foram celebrados 
contratos de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
com os seguintes trabalhadores:

Nelson Dias Martins, carreira/categoria de Assistente Operacional 
(Jardineiro), iniciou funções a 03/01/2018, com a remuneração base 
de 580,00€;

Jorge Manuel Afonso de Brito Lourenço e Vivaldo Manuel Fernandes 
Adriano, carreira/categoria de Assistente Operacional (Serralheiros), 
iniciaram funções a 01/02/2018, com a remuneração base de 580,00€;

Diogo Gonçalves Gago Miguel, carreira/categoria de Assistente Ope-
racional (Cantoneiro de Vias), iniciou funções a 14/02/2018, com a 
remuneração base de 580,00€;

Rui Filipe Inácio Ramos, carreira/categoria de Assistente Operacional 
(Cantoneiro de Vias), iniciou funções a 01/03/2018, com a remuneração 
base de 580,00€.

20 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel Martins Guerreiro.

311227348 

 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Aviso n.º 5428/2018

Homologação da lista unitária de ordenação final 

Em conformidade e nos termos do disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 36.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna-se 
público que foi homologada por despacho do Senhor Presidente datado 

de 11.04.2018, a lista unitária de ordenação final do procedimento con-
cursal comum por tempo indeterminado de 1 lugar na carreira e categoria 
de Assistente Técnico para o exercício de funções administrativas, aberto 
pelo aviso n.º 7774/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 131 de 10 de julho de 2017.

A lista unitária de ordenação final encontra-se afixada em local visível 
e público na Divisão Jurídica, Administrativa e de Gestão de Recursos 
Humanos e foi disponibilizada na página da Internet www.cm-sjm.pt.

Nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados todos 
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decorrer da 
aplicação dos métodos de seleção, do ato de homologação da lista de 
ordenação final, que se encontra afixada nestes serviços e na página 
eletrónica do município.

11 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
M. R. Vultos Sequeira.

311270529 

 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Aviso n.º 5429/2018
Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, Presidente da Câmara Muni-

cipal de São Pedro do Sul, torna público que a Câmara Municipal, em 
reunião realizada no dia 09 de abril de 2018, deliberou aprovar o Projeto 
de Operação de Reabilitação Urbana (ORU) — Programa Estratégico 
de Reabilitação Urbana (PERU)de São Pedro do Sul e submetê -lo a 
discussão pública, de acordo com o previsto no n. 4 do artigo 17.º do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-
-Lei n. 307/2009, de 23 de outubro, na redação atual, promovida nos 
termos previstos no artigo 89.º do RJIGT, aprovado pelo Decreto -Lei 
n. 80/2015, de 14 de maio.

O período de discussão pública terá a duração de 20 dias úteis, com 
início a partir do 5.º dia útil após a publicação do presente aviso na 
2.ª série do Diário da República.

O Projeto de Operação de Reabilitação Urbana (ORU) — Programa 
Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU)de São Pedro do Sul, 
encontram -se disponíveis para consulta na Secção de Obras e Urba-
nismo da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, todos os dias úteis 
das 9.00 às 16.30 e no sítio da Internet da autarquia em http://www.
cm -spsul.pt.

Convidam -se os interessados, devidamente identificados, a apresentar, 
por escrito, as suas reclamações, observações ou sugestões através de 
requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, dentro do 
período atrás referido, para a Câmara Municipal, Largo da Câmara, 
3660 -436 S. Pedro do Sul, ou através do endereço eletrónico geral@
cm -spsul.pt.

12 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel de Almeida Figueiredo.

311271477 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso (extrato) n.º 5430/2018
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que as listas unitárias de 
ordenação final referentes aos procedimentos concursais comuns para 
recrutamento de dezoito Assistentes Operacionais (Cantoneiro de Lim-
peza) e de três Assistentes Operacionais (Calceteiro), na modalidade 
de contrato de trabalho por tempo indeterminado, homologadas por 
despachos da Exma. Senhora Vereadora, com competências delegadas 
em matéria de Recursos Humanos, Dr.ª Ana Isabel Neves Duarte, de 
23/03/2018 e de 26/03/2018, respetivamente, se encontram afixadas 
no Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Sintra, sito na Rua Acácio Barreiros, n.º 1 — 2.º andar — Portela 
de Sintra, em Sintra, bem como divulgadas na página eletrónica da 
Autarquia (www.cm -sintra.pt/Serviços/Recursos Humanos/Procedi-
mentos Concursais).

Por subdelegação de competências, conferida pelo Despacho n.º 3-
-AID/2017, de 28 de novembro.

16 de abril de 2018. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, Maria de Jesus Gomes.

311279326 


