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1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5, a que corresponde o 
montante remuneratório de 683,13€;

Carla Manuela Fidalgo Oliveira, consolidação da mobilidade inter-
carreiras na carreira e categoria de Assistente Técnico, posicionada na 
1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5, a que corresponde o 
montante remuneratório de 683,13€;

E com produção de efeitos, desde o dia 1 de fevereiro de 2018, o 
trabalhador António Luís Sá Carvalho consolidação da mobilidade 
intercarreiras na carreira e categoria de Assistente Técnico, posicionado 
na 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5, a que corresponde 
o montante remuneratório de 683,13€;

11 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Emídio 
Ferreira Santos Sousa.

311267905 

 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 5340/2018

Cessação da relação jurídica de emprego público, 
por motivo de aposentação

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 cessaram a relação 
jurídica de emprego público, por motivo de aposentação, as seguintes 
trabalhadoras:

Maria Arlete Estêvão Lopes Rodrigues Climas, posição 3 nível 3, 
em 01 -04 -2018

Ricardina Maria Ramos Viegas, posição 4 nível 4, em 01 -04 -2018.

No uso de competência subdelegada pelo despacho exarado no do-
cumento interno com o registo n.º 20349, de 2017 -11 -15

5 de abril de 2018. — A Chefe de Divisão, Anabela Duarte Cardoso.
311267184 

 MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO

Edital n.º 413/2018

Construção de três edifícios destinados a armazenagem
e montagem de artigos de pirotecnia

Dr. Joaquim Barbosa Ferreira Couto, Presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, torna público, para efeitos do disposto no artigo 14.º do 
Decreto -Lei n.º 376/84, 30 de novembro, que Armando Ferreira Guedes, 
sito no lugar de Chãos ou lugar de Santa Cruz, na extinta freguesia de 
Burgães, atual União das Freguesias de Santo Tirso, Couto (S. Cris-
tina e S. Miguel) e Burgães, no Concelho de Santo Tirso, apresentou 
nesta Câmara Municipal um pedido de licenciamento para instalação 
de 3 edifícios:

Um edifício de 2 células destinado a armazenagem de artigos de 
pirotecnia da divisão de risco 1.1 com a área de construção de 22 m2 e 
com lotação prevista para cada célula até 100 kg;

Um edifício de 3 células destinado a montagem de artigos de piro-
tecnia e a armazenagem temporária dum dia de fabrico com a área de 
construção de 34 m2 e com lotação prevista para as duas células até 
25 kg cada e outra célula até 50 kg;

Um edifício de 2 células destinado a armazenagem de artigos de 
pirotecnia da divisão de risco 1.3 com a área de construção de 41 m2 e 
com lotação prevista para cada célula até 1.500 kg, na sobredita morada, 
ao qual corresponde o processo administrativo n.º 43/12.

Assim, os eventuais contrainteressados poderão apresentar no 
Balcão Único desta Câmara Municipal, no prazo de 30 dias a con-
tar da publicação do presente edital, exposição por escrito, na qual 
aleguem razões de facto que obstem à pretensão que se relacionem 
com a saúde pública, a segurança individual e da propriedade, o 
interesse público ou a incomodidade resultantes das vizinhanças 
do estabelecimento.

E, para constar, mandei passar o presente edital e outros de igual teor, 
que vão afixados nos lugares de estilo.

3 de abril de 2018. — O Presidente, Dr. Joaquim Couto.
311268431 

 MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso n.º 5341/2018
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 Repú-
blica, 2.ª série, n.º 172, de 07 de setembro de 2016, foram celebrados 
contratos de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
com os seguintes trabalhadores:

Carlos de Oliveira, Luís Filipe Fonseca Coelho e Nuno Miguel Ribei-
ros Lourenço, carreira/categoria de Assistente Operacional (Condutores 
de Máquinas e Veículos Especiais), iniciaram funções a 01/02/2017, com 
a remuneração base de 557,00€, entretanto atualizada para 580,00€;

César Valentim Bento Martins, carreira/categoria de Assistente Ope-
racional (Vigilante de Parques e Jardins), iniciou funções a 01/03/2017, 
com a remuneração base de 557,00€, entretanto atualizada para 580,00€;

António Carlos Brito Agostinho e Ricardo Jorge de Sousa Martins, car-
reira/categoria de Assistente Operacional (Vigilantes de Parques e Jardins), 
iniciaram funções a 01/02/2018, com a remuneração base de 580,00€;

Ema Cristina Viegas Pereira, Filipa Gabriela Quaresma Duarte Cruz, 
Isabel Cristina Fernandes Angelino de Jesus, Isaura Maria Sousa Ro-
drigues, Maria Margarida Gago André Luís, Mariana Pintassilgo Dias 
Magoito, Mafalda Isabel Mira Barras, Melissa Filipa Campos Guerreiro, 
Mónica Alexandra de Oliveira Lopes da Silva, Sandra Isabel Alves 
Franco, Sandra Isabel Ventura Gago, Susana Caleça da Conceição, e 
Verónica Sofia Brito Chapuça, carreira/categoria de Assistente Opera-
cional (Auxiliares de Ação Educativa), iniciaram funções a 03/01/2018, 
com a remuneração base de 580,00€;

Marta Rodrigues de Oliveira, Assistente Operacional (Auxiliar de 
Ação Educativa), iniciou funções a 13/03/2018, com a remuneração 
base de 580,00€.

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

311227291 

 Aviso n.º 5342/2018
Para os devidos efeitos torna -se público que, de harmonia com o 

meu despacho de 26 de fevereiro de 2018, proferido no âmbito da 
competência que me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, nomeei em regime 
de substituição, o Licenciado José João dos Reis Gomes da Costa para o 
cargo de Chefe de Divisão da Ação Social, Cultural, Educação e Apoio 
ao Desenvolvimento, com efeitos a 01 de março de 2018.

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

311230693 

 Aviso n.º 5343/2018

Discussão Pública do Plano de Pormenor do Parque
Empresarial de São Brás de Alportel

Vítor Manuel Martins Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal 
de São Brás de Alportel, torna público, em cumprimento do disposto no 
artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e 
ainda nos termos do Artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, que a 
Câmara Municipal de São Brás de Alportel, na sua reunião ordinária, 
realizada em 20 de março de 2018, deliberou por unanimidade submeter a 
discussão pública a proposta de Plano de Pormenor do Parque Empresarial 
de São Brás de Alportel, fixando o prazo de 20 dias úteis, com inicio a 
partir do 5.º dia útil após a publicação deste Aviso no Diário da República. 
Esta proposta, acompanhada pelo relatório ambiental, pelos pareceres 
emitidos e pelos resultados da concertação encontra -se disponível para 
consulta dos interessados na página da internet da Câmara Municipal, 
em www.cm -sbras.pt, e na Secção de Obras da Divisão Técnica Muni-
cipal sita na Rua Gago Coutinho n.º 1, em São Brás de Alportel, todos 
os dias úteis das 09:00 às 16:00 horas. Todos os interessados podem 
formular por escrito as reclamações, observações e sugestões ou pedidos 
de esclarecimento sobre a proposta de Plano de Pormenor do Parque 
Empresarial de São Brás de Alportel, por carta dirigida ao Presidente da 
Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Rua Gago Coutinho, n.º 1, 
8510 -151 São Brás de Alportel, por correio eletrónico camara@cm -sbras.
pt ou através do Gabinete de Atendimento ao Munícipe ou Secção de 
Obras sitos na mesma morada, no horário de expediente.

26 de março de 2018. — O Presidente, Vítor Manuel Martins Guerreiro.
611247055 


