
4154  Diário da República, 2.ª série — N.º 21 — 30 de janeiro de 2019 

 ANEXO II 

  
 311972354 

 MUNICÍPIO DE GOUVEIA

Aviso n.º 1693/2019
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, cessou em de 17 de 
novembro de 2018, por motivo de falecimento, as funções de adjunto 
do gabinete de apoio pessoal, Eduardo Nuno da Silva Santos:

16 de janeiro de 2019. — A Vereadora Permanente Responsável pela 
Gestão de Recursos Humanos, Teresa Maria Borges Cardoso.

311985955 

 Aviso n.º 1694/2019
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que a comissão de serviço 
da chefe de divisão de Finanças, Património e Aprovisionamento Vera 
Lúcia Rodrigues Mota, cessou em 31 de dezembro de 2018.

16 de janeiro de 2019. — A Vereadora Permanente Responsável pela 
Gestão de Recursos Humanos, Teresa Maria Borges Cardoso.

311985541 

 Aviso n.º 1695/2019
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que a comissão de serviço 
de chefe de divisão Sócio Educativa, Cultural e Desportiva, Hélder José 
Sousa Almeida, cessou em 31 de dezembro de 2018.

16 de janeiro de 2019. — A Vereadora Permanente Responsável pela 
Gestão de Recursos Humanos, Teresa Maria Borges Cardoso.

311985566 

 MUNICÍPIO DE LOUSADA

Edital n.º 206/2019

Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios
 do Município de Lousada

Pedro Daniel Machado Gomes, Licenciado em Direito, Presidente da 
Câmara Municipal de Lousada:

Torna público que, em cumprimento da deliberação tomada em sessão 
ordinária da Assembleia Municipal de 07 de dezembro de 2018, sob 
proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião ordinária de 19 de 
novembro de 2018, foi aprovado o Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios do Município de Lousada, por um período de 10 anos 
(2018 -2027), nos termos do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, 
na sua redação atual, e em conformidade com o determinado no Anexo 
do Despacho n.º 443 -A/2018, de 9 de janeiro, na sua redação atual.

O conteúdo não reservado do referido plano encontra -se disponível 
para consulta na página eletrónica do Município de Lousada, em www.
cm -lousada.pt, sendo o presente edital afixado nos lugares de estilo.

18 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Pedro Daniel 
Machado Gomes, Dr.

311967016 

 MUNICÍPIO DE MANTEIGAS

Aviso n.º 1696/2019
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 

de junho, torna-se público que cessou, por motivos de aposentação, a 
relação jurídica de emprego público o trabalhador Luís Neto Veiga, as-
sistente operacional, com a posição remuneratória 4, nível 4, desligado 
do serviço em 01/01/2019.

9 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Esmeraldo Saraiva 
Neto Carvalhinho.

311980243 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 1697/2019

Conclusão do período experimental
Em cumprimento do disposto nos artigos 4.º e 45.º e seguintes da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, atualizada, torna -se público que, de 
acordo com os meus despachos datados de 17.12.2018, concluíram com 
sucesso os períodos experimentais referentes aos contratos de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria 
Técnica Superior, os seguintes trabalhadores:

Ana Sofia Gonçalves Parreira Silva Raposo de Campos;
Luís Pedro Jesuíno Peralta.

Competência delegada.
09/01/2019. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Telma Cris-

tina Felizardo Guerreiro.
311983881 

 MUNICÍPIO DE PAREDES

Declaração de Retificação n.º 109/2019

Retificação do Aviso n.º 812/2019, 
publicado no Diário da República n.º 7/2019, 

Série II de 2019/01/10

Dr. José Alexandre da Silva Almeida, Presidente da Câmara Mu-
nicipal do Concelho de Paredes torna público que o Regulamento da 
2.ª Alteração por adaptação do Plano de Urbanização da Zona Industrial 
de Lordelo, publicado pelo Aviso n.º 812/2019, no Diário da República 
n.º 7/2019, da Série II, datado de 2019/01/10, possui erros materiais 
provenientes de divergências entre o texto original e o texto publicado, 
pelo que, nos termos do Despacho Normativo n.º 15/2016 de 21 de 
dezembro, se procede à retificação do mesmo.
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Assim, onde se lê:
«Artigo 5.º

Conceitos e Definições
[...]
q) (Revogado.)
r) (Revogado.)
s) (Revogado.)
t) (Revogado.)
[...]
bb) Impacte relevante no equilíbrio urbano e ambiental — enten-

dido, designadamente, como resultado de atividades económicas e 
sociais que colidem com a utilização racional dos recursos naturais, 
provoquem desequilíbrios e impactos negativos no meio ambiente e 
na biodiversidade e potenciam a desarmonia e a incoerência urbana, 
impedindo um desenvolvimento sustentável. Os critérios a observar 
na avaliação de inexistência de impacte relevante no equilíbrio urbano 
e ambiental, para efeitos de emissão de declaração de compatibi-
lidade, no âmbito do Sistema de Indústria Responsável, serão os 
estabelecidos em sede do Regulamento de Urbanização e Edificação 
do Município de Paredes;

cc) Frente urbana — entendido como o plano definido pelo conjunto 
das fachadas dos edifícios confinantes com uma dada via pública.»

deve ler -se:
«Artigo 5.º

Conceitos e Definições
[...]
q) [...]
r) (Revogado.)
s) (Revogado.)
t) (Revogado.)
u) (Revogado.)
v) [...]
w) [...]
x) [...]
y) [...]
z) [...]
aa) [...]
bb) [...]
cc) Impacte relevante no equilíbrio urbano e ambiental — enten-

dido, designadamente, como resultado de atividades económicas e 
sociais que colidem com a utilização racional dos recursos naturais, 
provoquem desequilíbrios e impactos negativos no meio ambiente e 
na biodiversidade e potenciam a desarmonia e a incoerência urbana, 
impedindo um desenvolvimento sustentável. Os critérios a observar 
na avaliação de inexistência de impacte relevante no equilíbrio urbano 
e ambiental, para efeitos de emissão de declaração de compatibi-
lidade, no âmbito do Sistema de Indústria Responsável, serão os 
estabelecidos em sede do Regulamento de Urbanização e Edificação 
do Município de Paredes;

dd) Frente urbana — entendido como o plano definido pelo conjunto 
das fachadas dos edifícios confinantes com uma dada via pública.»

16 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, José Alexandre 
da Silva Almeida (Dr.).

312014432 

 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO
Aviso n.º 1698/2019

Renovação da comissão de serviço de dirigente
 intermédio de 3.º grau

Avelino Adriano Gaspar da Silva, Presidente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso, torna público que por seu despacho datado de 
10 de janeiro de 2019, no uso de competência própria conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
foi renovada a comissão de serviço do Arq. Rui Miguel Meira e Braga, 
no cargo de dirigente intermédio de 3.º grau, área de gestão urbanística, 
pelo período de três anos, com efeitos a partir do dia 1 de maio de 2019, 
nos termos dos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 
sua atual redação, aplicada à administração local, por força do artigo 17.º 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

16 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Avelino 
Adriano Gaspar da Silva.

311984042 

 MUNICÍPIO DE TOMAR

Aviso (extrato) n.º 1699/2019

Lista de Ordenação Final Homologada
Nos termos do n.º 3 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de 

julho, conjugado com os n.os 4, 5 e 6 ambos do artigo 36.º e alínea d) do 
n.º 3 do artigo 30.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, notificam-se os 
candidatos ao procedimento concursal interno de acesso limitado para 
preenchimento de um lugar na categoria de Especialista de Informática 
do Grau 2, Nível 1, da Carreira de Especialista de Informática, aberto 
pelo aviso n.º 17987/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 233 de 4 de dezembro, que a lista unitária de ordenação final, dos 
candidatos, foi homologada por meu despacho de 14 de janeiro de 2019.

Informa-se que a lista unitária de ordenação final se encontra afi-
xada em local visível e público, nos serviços de Recursos Humanos e 
disponibilizada na página eletrónica da Câmara Municipal de Tomar, 
em www.cm-tomar.pt.

Assim, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 39.º do Decreto-Lei 
n.º 240/98, de 11 de julho, conjugado com os n.os 4 e 5 do artigo 36.º da 
Portaria, consideram-se, desta forma, notificados os candidatos do ato 
de homologação da lista unitária de ordenação final.

15 de janeiro de 2019. — O Vereador da Câmara Municipal, Hugo 
Renato Ferreira Cristóvão.

311984829 

 MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Aviso n.º 1700/2019
Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do Pre-

sidente da Câmara Municipal, Carlos Manuel Antunes Bernardes, de 
28 de dezembro de 2018, foi deferida a licença sem remuneração, ao 
abrigo dos artigos 280.º e 281.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
da trabalhadora Sofia Inês dos Santos Gonçalves, com a categoria de 
Assistente Operacional, com início a 1 de janeiro de 2019 e término a 
31 de dezembro de 2019.

16 de janeiro de 2019. — A Vereadora, Cláudia Horta Ferreira.
311984707 

 MUNICÍPIO DE VINHAIS

Aviso (extrato) n.º 1701/2019
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho de 28 

de novembro de 2018, e no uso das competências que me são conferidas 
pela alínea a), do n.º 1, do artigo 42.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, nomeei para exercer funções de Chefe de Gabinete de 
apoio à presidência, Dr. Artur Jorge Pereira dos Santos Marques, com 
efeitos a partir de 28 de novembro de 2018.

7 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís 
dos Santos Fernandes.

311973367 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCÁCER DO SAL (SANTA MARIA 
DO CASTELO E SANTIAGO) E SANTA SUSANA

Aviso n.º 1702/2019

Procedimento concursal comum na modalidade de regime de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para ocupação de um posto de trabalho previsto no mapa de 
pessoal, na carreira e categoria de Assistente Técnico, (na fun-
ção de Animador Sociocultural), para os serviços da União das 
Freguesias.
1 — Nos termos do disposto no artigo 19.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, conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, adiante designada por LTFP, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que por deliberação da 
junta de freguesia, em reunião de 07 de janeiro 2019, encontra -se aberto 


