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cipal de Seia (Proposta n.º 61/2018) que aprova o programa estratégico
de reabilitação urbana da Operação de Reabilitação Urbana Sistemática
da «Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Seia».
Os interessados podem apresentar por escrito sugestões e informações
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito deste
processo, as quais deverão ser feitas por escrito e dirigidas ao Presidente
da Câmara Municipal e remetidas por correio normal ou eletrónico para
os seguintes endereços: Câmara Municipal de Seia, Largo Dr. Borges
Pires 6270-494 Seia; e-mail: presidencia@cm-seia.pt.
Mais se informa que o processo pode ser consultado em http://www.cm-seia.pt/index.php/servicos-municipais/urbanismo/aru-seia-sao-romao/
category/365-operacoes-de-reabilitacao-urbana
20 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Carlos Filipe Camelo
Miranda de Figueiredo.
311290958

sente aviso para publicar o texto das medidas preventivas, bem como
a delimitação da respetiva área abrangida, que consta da planta anexa.
Nos termos do artigo 192.º do citado Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, torna-se público que as Medidas Preventivas
para a Frente Ribeirinha, no âmbito do processo de Revisão do Plano
Diretor Municipal de Setúbal, podem ser consultadas no sítio eletrónico
da Câmara Municipal de Setúbal (http://www.mun-setubal.pt), no Boletim Municipal e no sítio eletrónico do Sistema Nacional de Informação
Territorial (http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/).
4 de abril de 2018. — A Presidente, Maria das Dores Meira.
Ata
(extrato)

Aviso n.º 5848/2018

Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Setúbal

Carlos Filipe Camelo Miranda de Figueiredo, Presidente da Câmara
Municipal de Seia, torna público, para efeitos do disposto no n.º 4, do
artigo 17.º, da Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, que altera o Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro (Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana), que se encontra aberta a discussão pública por um prazo de
20 dias contados a partir do 5.º dia posterior à data de publicação do
presente Aviso no Diário da República, da proposta aprovada pela Câmara Municipal de Seia (Proposta n.º 62/2018) que aprova o programa
estratégico de reabilitação urbana da Operação de Reabilitação Urbana
Sistemática da «Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de
São Romão».
Os interessados podem apresentar por escrito sugestões e informações
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito deste
processo, as quais deverão ser feitas por escrito e dirigidas ao Presidente
da Câmara Municipal e remetidas por correio normal ou eletrónico para
os seguintes endereços: Câmara Municipal de Seia, Largo Dr. Borges
Pires 6270-494 Seia; e-mail: presidencia@cm-seia.pt.
Mais se informa que o processo pode ser consultado em http://www.cm-seia.pt/index.php/servicos-municipais/urbanismo/aru-seia-sao-romao/
category/365-operacoes-de-reabilitacao-urbana

Foi aprovada a Deliberação n.º 82/18 — Proposta n.º 07/
2018 — DURB/DIPU/GAPU — Estabelecimento de Medidas Preventivas para a Frente Ribeirinha, no âmbito do processo de Revisão
do Plano Diretor Municipal de Setúbal, e a suspensão do Plano Diretor
Municipal de Setúbal e do Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha
de Setúbal na área de aplicação das Medidas Preventivas — União de
Freguesias de Setúbal.

20 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Carlos Filipe Camelo
Miranda de Figueiredo.
311291021

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Aviso n.º 5849/2018
Estabelecimento de Medidas Preventivas para a Frente
Ribeirinha, no âmbito do processo
de Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal
Maria das Dores Meira, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal:
Torna público que a Assembleia Municipal de Setúbal aprovou, em
reunião extraordinária de 27 de março de 2018, sob proposta n.º 07/2018/
DURB/DIPU/GAPU da Câmara Municipal, tomada em reunião de 21 de
março de 2018, o estabelecimento de medidas preventivas na Frente
Ribeirinha de Setúbal, no âmbito do procedimento de Revisão do Plano
Diretor Municipal (PDM) de Setúbal, determinado por deliberação
camarária de 5 de maio de 2004.
As presentes medidas preventivas são estabelecidas no âmbito da
revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Setúbal e visam evitar
a alteração das circunstâncias e condições existentes que possam comprometer o processo de planeamento ou tornar mais onerosa a execução
do Plano, nos termos e para os efeitos estabelecidos no artigo 134.º do
Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, que aprovou o Regime Jurídico
dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).
Constitui o instituto jurídico das medidas preventivas, nos termos
do RJIGT, o mais adequado à salvaguarda do processo de Revisão do
PDM de Setúbal, naquela zona da cidade, e à prossecução dos objetivos
estratégicos para a frente ribeirinha.
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 134.º do RJIGT, o estabelecimento de medidas preventivas determina a suspensão da eficácia
do PDM e do Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha na área em
questão.
Acresce que na Frente Ribeirinha de Setúbal não foram adotadas
quaisquer medidas preventivas ou normas provisórias nos últimos quatro
anos, conforme condicionado pelo n.º 5 do artigo 141.º do RJIGT.
Assim, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i), do n.º 4,
do artigo 191.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, serve o pre-

Paços do Concelho de Setúbal, 27 de março de 2018. — O Presidente
da Mesa, André Valente Martins.
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
43657 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_com_a_delimitação_da_área_a_sujeitar_a_MP_43657_1.jpg

611291338

FREGUESIA DE ABELA
Aviso n.º 5850/2018
Nos termos do disposto n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22/01, na redação da Portaria n.º 145-A/2011, de 06/04, torna-se
público que encontra-se afixada no edifício Sede da Junta de Freguesia,
a lista de ordenação final do candidato aprovado, relativa ao procedimento concursal para regularização extraordinária de vínculo precário,
para ocupação de 1 posto de trabalho de assistente operacional, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo aviso publicado na Bolsa de Emprego Público em
20/02/2018, foi homologada pela Junta de Freguesia em 11/04/2018.
12/04/2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Rui Matos.
311289484

FREGUESIA DE AREEIRO
Despacho (extrato) n.º 4356/2018
Para os devidos efeitos, torna-se público que, em cumprimento do
disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e dos artigos 48.º 49.º e 50.º
do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi homologada por despacho
do Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, a 18 de abril de 2018,
a conclusão com sucesso do período experimental, na modalidade de
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, do trabalhador
Diogo da Silva Cunha, com a avaliação final de 18,20 valores, na sequência do procedimento concursal comum aberto pelo Aviso n.º 2012/2017,
publicado no DR, 2.ª série, n.º 53, de 15 de março de 2017,
20 de abril de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de Areeiro,
Fernando Manuel Moreno d’Eça Braamcamp.
311294205
Despacho (extrato) n.º 4357/2018
Para os devidos efeitos, torna-se público que, em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, e dos artigos 48.º 49.º e 50.º do
Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi homologada por despacho do
Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, a 18 de abril de 2018, a conclusão com sucesso do período experimental, na modalidade de trabalho
em funções públicas, por tempo indeterminado, do trabalhador Rui Miguel
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Nunes Bernardino, com a avaliação final de 15,00 valores, na sequência
do procedimento concursal comum aberto pelo Aviso n.º 2011/2017,
publicado no DR, 2.ª série, n.º 53, de 15 de março de 2017.

FREGUESIA DE VREIA DE JALES

20 de abril de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de Areeiro,
Fernando Manuel Moreno d’Eça Braamcamp.
311294165

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despachos do Presidente de Freguesia datados de 2018.04.18, foram aprovados após conclusão com sucesso do período experimental, no âmbito dos procedimentos
concursais comuns para contratos de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, publicados no Diário da República, 2.ª série
n.º 164 de 2017.08.25 — aviso n.º 9879/2017 — Referência B — 1 (um)
posto de trabalho correspondente à carreira e categoria de Assistente
Operacional — Leandra Silva Lourenço, nos termos n.º 4 do artigo 46.º
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pelo artigo 2.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com a Retificação n.º 37-A/2014, de
19/08, alterada pelas Leis n.os 82-B/2014, de 31/12 e 84/2015, de 07/08,
Acordo coletivo de trabalho n.º 1/2009.

FREGUESIA DE ARGONCILHE
Aviso n.º 5851/2018
Alteração Posicionamento Remuneratório
Em cumprimento do disposto no n.º 4, do artigo 157.º, da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por deliberação do
Executivo desta Junta de Freguesia, em reunião ordinária realizada no
dia 03 de abril de 2018, foi determinado a alteração do posicionamento
remuneratório das seguintes funcionárias, Assistentes Técnicas, do quadro do pessoal da função pública, desta Junta de Freguesia: Sandra Maria
Guimarães Moura, para a posição 3.ª e nível 8 e Sandra Laurentina Neves
da Silva, para a posição 3.ª e nível 8.
A presente alteração ao posicionamento remuneratório produz efeitos
a partir de 1 de janeiro de 2018, nos termos do n.º 1 da alínea a) do
artigo 18.º, da Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro (OE 2018).
19 de abril de 2018. — O Presidente, Manuel Pereira dos Santos.
311291573

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BARCEL, MARMELOS
E VALVERDE DA GESTOSA
Edital n.º 436/2018
Brasão, Bandeira e Selo
Manuel Armindo Pereira Cristino, presidente da Junta de Freguesia
da União das Freguesias de Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa,
do município de Mirandela:
Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
União das Freguesias de Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa, do
município de Mirandela, tendo em conta o parecer emitido em 16 de
setembro de 2014, pela Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabelecido, nos termos da alínea p),
do n.º 1 do art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, sob
proposta desta Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia
de 17 de janeiro de 2015.
Brasão: escudo de ouro, perle ondado de três tiras ondadas de azul e
prata, acompanhado em chefe por ramo de oliveira de verde frutado de
negro e nos flancos por dois sobreiros arrancados de verde, descortiçados e
landados de vermelho. Coroa mural de prata de três torres aparentes. Listel
de prata com legenda a negro, em maiúsculas: «UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BARCEL, MARMELOS E VALVERDE DA GESTOSA».
Bandeira: verde. Cordões e borlas de verde e ouro. Haste e lança
de ouro.
Selo: nos termos do artigo 18 da Lei n.º 53/91, com a legenda «União
das Freguesias de Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa».
19 de abril de 2018. — O Presidente, Manuel Armindo Pereira Cristino.
311288666

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA NOVA DE SÃO BENTO
E VALE DE VARGO
Édito n.º 121/2018
Torna-se público que, em 2 de abril de 2018, ocorreu o óbito de Domingos Maria Valente Figueirinha, assistente operacional (motorista), trabalhador contratado por tempo indeterminado desta União de Freguesias.
Mais se torna público, que todos os indivíduos que se encontrem em
condições legais de se habilitarem aos abonos, que lhes sejam devidos,
devem deduzir o seu direito no prazo de 30 dias, a contar da publicação
do presente édito no Diário da República.
18 de abril de 2018. — A Presidente da Junta, Maria Manuela Martins
Valente Pica.
311289613

Aviso n.º 5852/2018

19 de abril de 2018. — O Presidente de Freguesia, Norberto Paulo
Xavier Pires.
311291168

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE SINTRA
Aviso n.º 5853/2018
Cessação do vínculo de emprego público
1 — Em cumprimento do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se
público que cessaram os contratos de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, dos seguintes trabalhadores:
a) Por motivo de aposentação:
Miguel Dangala, Carreira/Categoria de Assistente Operacional, nas
funções de Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, entre
a Posição remuneratória 4.ª/5.ª e entre o Nível remuneratório 4/5, com
efeitos a 01 de fevereiro de 2017;
José Abel Campos Silva, Carreira/Categoria de Assistente Operacional, nas funções de Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais,
Posição remuneratória 5.ª, Nível remuneratório 5, com efeitos a 01 de
março de 2017;
Nuno Alfredo Rodrigues Santos, Carreira/Categoria de Assistente
Operacional, nas funções de Operador de Estações Elevatórias de Tratamento ou Depuradoras, entre a Posição remuneratória 7.ª/8.ª e entre o
Nível remuneratório 7/8, com efeitos a 01 de abril de 2017;
Maria do Céu Alves Caetano, Carreira/Categoria de Assistente Operacional, nas funções de Auxiliar Técnico Análises, Posição remuneratória 7.ª, Nível remuneratório 7, com efeitos a 1 de maio de 2017;
Luís Filipe da Silva Milheiro, Carreira/Categoria de Assistente Operacional, nas funções de Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos
Especiais, Posição remuneratória 3.ª, Nível remuneratório 3, com efeitos
a 1 de setembro de 2017;
Maria Ana Correia Arsénio, Carreira/Categoria de Técnico Superior,
Posição remuneratória 9.ª, Nível remuneratório 42, com efeitos a 1 de
novembro 2017;
Manuel Janeiro Sabino, Carreira/Categoria de Assistente Operacional,
nas funções de Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais,
entre a Posição remuneratória 4.ª/5.ª e entre o Nível remuneratório 4/5,
com efeitos a 1 de janeiro de 2018;
Paulo Manuel de Freitas Girão, Carreira/Categoria de Assistente
Operacional, nas funções de Eletricista, Posição remuneratória 8.ª, Nível
remuneratório 8, com efeitos 1 de janeiro de 2018;
Nelson Jorge Lourenço Simões, Carreira/Categoria de Assistente
Operacional, nas funções de Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos
Especiais, Posição remuneratória 3.ª, Nível remuneratório 3, com efeitos
a 1 de março de 2018;
b) Por motivo de exoneração/denúncia:
António Joaquim Trindade Fraústo, Carreira/Categoria de Assistente
Operacional, nas funções de Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos
Especiais, Posição remuneratória 2.ª, Nível remuneratório 2, com efeitos
a 28 de novembro de 2017;
António José Faria Nicolau de Figueiredo, Carreira/Categoria de
Assistente Operacional, nas funções de Condutor de Máquinas Pesadas
e Veículos Especiais, Posição remuneratória 2.ª, Nível remuneratório 2,
com efeitos a 4 de dezembro de 2017;

