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 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

Edital n.º 426/2017
Vítor Manuel Inácio Costa, Vereador responsável pela área funcional 

do urbanismo da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.
Torna publico, para efeitos do disposto no artigo 22.º do Decreto -Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, e sua alterações sucessivas que por 
deliberação da Câmara Municipal de 31 de maio de 2017, se procede 
à abertura da discussão pública da alteração do loteamento urbano 
n.º6/02, descrito na Conservatória do Registo Civil e Predial de Vila 
Nova de Cerveira sob o n.º 841/20070124, com área de 3113m2 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 970; descrito na 
Conservatória do Registo Civil e Predial de Vila Nova de Cerveira 
sob n.º 842/20070124, com área de 1505m2 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo n.º 965; descrito na Conservatória do Registo Civil 
e Predial de Vila Nova de Cerveira sob n.º 843/20070124, com área de 
1405m2 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 966; descrito 
na Conservatória do Registo Civil e Predial de Vila Nova de Cerveira 
sob n.º 844/20070124, com área de 1380m2 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 967; descrito na Conservatória do Registo Civil 
e Predial de Vila Nova de Cerveira sob n.º 845/20070125, com área 
de 1662,5 m2 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 968; 
descrito na Conservatória do Registo Civil e Predial de Vila Nova 
de Cerveira sob n.º 846/20070124, com área de 87,5m2 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 969; descrito na Conservatória do 
Registo Civil e Predial de Vila Nova de Cerveira sob 605/19971215, 
com área de 3761,5m2 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
181; descrito na Conservatória do Registo Civil e Predial de Vila Nova 
de Cerveira sob n.º 325/19920117, com área 730 m2 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 795; descrito na Conservatória do Registo 
Civil e Predial de Vila Nova de Cerveira sob n.º 306/19910822, com 
área de 860m2 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 175; 
descrito na Conservatória do Registo Civil e Predial de Vila Nova de 
Cerveira sob n.º 294/19910509, com área de 280m2 e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo 177; descrito na Conservatória do Registo 
Civil e Predial de Vila Nova de Cerveira sob n.º 606/19971215, com 
área de 11733m2 e inscrito na matriz predial rústica sob os artigos: 
167, 173 e 179; descrito na Conservatória do Registo Civil e Predial 
de Vila Nova de Cerveira sob n.º 608/19971215, com área de 92m2 
e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 444; descrito na 
Conservatória do Registo Civil e Predial de Vila Nova de Cerveira 
sob 654/19990913, com área de 1800m2 e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo 65, descrito na Conservatória do Registo Civil e 
Predial de Vila Nova de Cerveira sob n.º 701/20001019, com área de 
950m2 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 169; descrito 
na Conservatória do Registo Civil e Predial de Vila Nova de Cerveira 
sob n.º 702/20001019, com área de 100m2 e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo 171; descrito na Conservatória do Registo Civil e 
Predial de Vila Nova de Cerveira sob n.º 252/19900710, com área de 
1900m2 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 890; descrito 
na Conservatória do Registo Civil e Predial de Vila Nova de Cerveira 
sob n.º 674/20000303, com área de 2100m2 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 889; descrito na Conservatória do Registo Civil e 
Predial de Vila Nova de Cerveira sob n.º 1031/20150519, com área de 
2947m2 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1085; descrito 
na Conservatória do Registo Civil e Predial de Vila Nova de Cerveira 
sob n.º 1032/20150519, com área de 606m2 e inscrito na matriz pre-
dial rústica sob o artigo 944 e descrito na Conservatória do Registo 
Civil e Predial de Vila Nova de Cerveira sob n.º 675/20000306, com 
área de 528m2 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 891. 
Todos estes prédios sitos no lugar de Lourido, da união de freguesias 
de Vila Nova de Cerveira e Lovelhe cujo proprietário é a Sociedade 
Belo Cais — Compra e Venda de Bens Imobiliários L.da

O prazo para discussão pública da presente alteração ao loteamento 
urbano é de 15 dias, contados a partir do dia seguinte da publicação 
do presente aviso na 2.ª série do Diário da República/suplemento, 
podendo ser consultado todos os dias úteis, durante as horas normais 
de expediente, no Balcão de Atendimento ao Utente desta Câmara 
Municipal.

Os interessados, que pretenderem apresentar reclamações, observa-
ções e sugestões sobre este documento, poderão faze -lo nos locais de 
consulta, em requerimento escrito ou em carta dirigida ao Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Largo do Município, 
4920-284 Vila Nova de Cerveira.

1 de junho de 2017. — O Vereador da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel Inácio Costa.

310547848 

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

Aviso (extrato) n.º 6732/2017
União das Freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e San-

tiago) e Santa Susana, no uso das competências atribuídas pela alínea e), 
do artigo 19.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no cumprimento 
do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, 20 de 
junho, na sequência do procedimento concursal comum para o preen-
chimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria de assistente 
operacional (1 nas funções de Pedreiro e outro nas funções de Pintor), 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado, para os serviços da Junta de Freguesia, aberto por aviso 
n.º 11318/2016, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 177, de 
14 de setembro de 2016, cuja lista de ordenação final foi homologada 
por deliberação de Junta, no dia 10 de abril de 2017, torna -se público 
que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com os candidatos melhor classificados:

António Alberto Faustino Trindade, na carreira/categoria de Assis-
tente Operacional, (Pedreiro), para os serviços da Junta de Freguesia, 
1.ª posição remuneratória, nível 1, no valor de 557,00 Euros, com inicio 
a 2 de maio de 2017.

Vitoriano Manuel Mouquinho Alves, na carreira/categoria de As-
sistente Operacional, (Pintor), para os serviços da Junta de Freguesia, 
1.ª posição remuneratória, nível 1, no valor de 557,00 Euros, com inicio 
a 2 de maio de 2017.

4 de maio de 2017. — O Presidente da União das Freguesias, Arlindo 
José Paulino de Passos.

310517618 

 FREGUESIA DE AREEIRO

Declaração de Retificação n.º 398/2017
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 2710/2017, no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 53, de 15 de março de 2017, procede -se à 
sua retificação nos seguintes termos:

Onde se lê:
«13.4.1 — […] A nota final da AC é calculada pela seguinte fór-

mula:
AC = 0,20 HA + 0,20 FP + 0,05 EP + 0,10 AD»

deve ler -se:
«13.4.1 — […] A nota final da AC é calculada pela seguinte fór-

mula:
AC = 0,20 HA + 0,20 FP + 0,50 EP + 0,10 AD»

1 de junho de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de Areeiro, 
Fernando Manuel Moreno d’Eça Braamcamp.

310541407 

 Declaração de Retificação n.º 399/2017
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 2712/2017, no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 53, de 15 de março de 2017, procede -se à 
sua retificação nos seguintes termos:

Onde se lê:
«13.4.1 — […] A nota final da AC é calculada pela seguinte fór-

mula:
AC = 0,20 HA + 0,20 FP + 0,05 EP + 0,10 AD»

deve ler -se:
«13.4.1 — […] A nota final da AC é calculada pela seguinte fór-

mula:
AC = 0,20 HA + 0,20 FP + 0,50 EP + 0,10 AD»

1 de junho de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de Areeiro, 
Fernando Manuel Morena d’Eça Braamcamp.

310541342 

 Despacho (extrato) n.º 5282/2017

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 
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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 31 de maio 
de 2017, a conclusão com sucesso do período experimental, na moda-
lidade de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, dos 
trabalhadores: Sofia Alexandra Pereira Simão, com a avaliação final de 
15,00 valores; Paulo Alexandre de Jesus Salvador Pereira, com a avaliação 
final de 15,04 valores; Rui Filipe Ferreira da Silva, com a avaliação final 
de 13,74 valores; Carla Susana Dias Marques, com a avaliação final de 
14,79 valores; Teresa Maria Pinto Monteiro Almeida Mendes, com a 
avaliação final de 15,63 valores; Ana Cristina Branco Rodrigues Leite, 
com a avaliação final de 13,88 valores; Sandra Isabel Rocha Pereira do 
Cabo Azevêdo, com a avaliação final de 15,67 valores; Daniela Filipa 
Paninhas Freitas, com a avaliação final de 15,03 valores; e Nuno Alexandre 
Farinha Fiúza, com a avaliação final de 14,42 valores, na sequência do 
procedimento concursal comum para o preenchimento de nove postos 
de trabalho na carreira/categoria de assistente técnico, conforme Aviso 
n.º 2961/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 45, de 04 
de março de 2016.

1 de junho de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de Areeiro, 
Fernando Manuel Moreno d’Eça Braamcamp.

310541197 

 FREGUESIA DE ESTREITO — VILAR BARROCO

Despacho n.º 5283/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna-se pú-
blico que, nos termos do n.º 1 e n.º 5 do artigo 99.º - A aditado à LTFP 
na sua atual redação, inserida no artigo 270.º da LOE para 2017, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras por 
despacho do Senhor Presidente da Junta de Freguesia, de 31 de maio 
de 2017, reportando todos os seus efeitos à data de 1 de junho de 2017:

Tiago José Alves Fernandes, que consolida a mobilidade na categoria 
de Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente Técnico, integrando 
a remuneração base correspondente à 1.ª posição remuneratória da 
categoria e ao nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única, no 
valor de 683,13 euros.

1 de junho de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de Es-
treito — Vilar Barroco, Filipe Bártolo Martins Dias.

310544956 

 FREGUESIA DE MARVILA

Aviso n.º 6733/2017

Homologação das listas unitárias de ordenação
 final referências B e F

Homologação das listas unitárias de ordenação final do proce-
dimento concursal para ocupação de dezasseis postos de 
trabalho, para a constituição de vínculo de emprego público 
por tempo indeterminado.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º do anexo da Portaria n.º 145 -A/2011, 

de 06 de abril, torna -se público que as listas unitárias de ordenação fi-
nal, relativas ao procedimento concursal comum publicado pelo Aviso 
n.º 7695/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 116, de 
20 de junho — Referências B e F, homologadas em reunião de Exe-
cutivo no dia 22 de maio de 2017, se encontram publicitadas em local 
visível e público das instalações da sede da Freguesia e na sua página 
eletrónica.

25 de maio de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia, Belar-
mino Silva.

310524487 

 Aviso n.º 6734/2017

Contratos de trabalho em funções públicas por tempo
 indeterminado e nomeação do júri

 do período experimental — Referências B e F
Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), na sua redação atual, do 
artigo 6.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º da LTFP, torna-se pú-

blico que, na sequência do procedimento concursal comum para ocu-
pação de 5 postos de trabalho, da carreira e categoria de Assistente 
Técnico (REF B) e 2 postos de trabalho da Carreira e Categoria de 
Técnico Superior (REF F), para constituição de vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 7695/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 116, de 20 de junho e 
após negociação do posicionamento remuneratório, foi celebrado con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
data de inicio a 1 de junho de 2017, com os seguintes trabalhadores:

REF B
Ana Rita Cabrita Gonçalves
Susana dos Anjos da Cruz
Maria Manuel de Almeida Medina
Tânia Raquel Máximo Flora
Fernando José Rodrigues Gonçalves

REF F
Carlos Manuel de Sousa Simões
Flávio Tito Pereira de Matos

A remuneração corresponde a:
Carreira e Categoria de Assistente Técnico: 5.º Nível (1.ª Posi-

ção) — 683,13€ (seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos)
Carreira e Categoria de Técnico Superior: 15.º Nível (2.ª Posi-

ção) — 1201,48€ (mil duzentos e um euros e quarenta e oito cênti-
mos);

Para os efeitos previstos nos artigos 45.º, 46.º e 49.º do anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri do período experimental (REF B 
e F) será o seguinte:

REF B
Presidente: Rute Alexandra Marques Gouveia
1.º Vogal Efetivo: Fernanda Maria de Sousa Caetano Morgado, subs-

tituirá o Presidente nas suas ausências ou impedimentos
2.º Vogal Efetivo: Natália Maria de Almeida Ferreira Frutuoso
1.º Vogal Suplente: Maria Adelaide da Silva Pereira Mendão de Al-

meida
2.º Vogal Suplente: Maria da Glória Lopes da Mata Barrosão Melo

REF F
Presidente: Rute Alexandra Marques Gouveia;
1.º Vogal Efetivo: Vítor Manuel Avelar Simões, substituirá o Presi-

dente nas suas ausências ou impedimentos
2.º Vogal Efetivo: Isabel Maria Teixeira Fraga
1.º Vogal Suplente: António Manuel Alves;
2.º Vogal Suplente: Joaquim Cerqueira Brito

O período experimental inicia-se a 01 de junho de 2017, terá a seguinte 
duração: REF B — 180 dias; REF F — 240 dias.

CF = (0,40 × ER) + (0,50 × R) + (0,10 × AF)

Sendo que:
CF — Classificação final;
ER — Elementos recolhidos pelo júri;
R — Relatório;
AF — Ações de formação frequentadas.

A avaliação final de período experimental traduz-se numa escala de 
0 a 20 valores.

25 de maio de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de Mar-
vila, Belarmino Silva.

310524568 

 FREGUESIA DE PEGO

Aviso n.º 6735/2017
Contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 

e nomeação do júri do período experimental.
Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e na alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º 
do anexo à Lei supramencionada, torna -se público que, na sequência 
do procedimento concursal comum para ocupação de dois postos 
de trabalho, da carreira e categoria de Assistente Operacional, para 
constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, 


