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redação, torna -se público que por meus despachos datados de 31 de 
outubro de 2018, foram autorizadas as consolidações definitivas das 
mobilidades internas intercategorias abaixo indicadas, ao abrigo do 
disposto no artigo 99.º -A, aditado à Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas pelo artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que 
aprovou o Orçamento de Estado para o ano 2017, tendo sido celebra-
dos os respetivos contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com efeitos a 1 de novembro de 2018, designadamente 
com os seguintes trabalhadores:

António Manuel da Silva Carrasco Guerra, Carla Maria da Silva dos 
Anjos e Cristina Maria Lopes Sanganha na categoria de Coordenador 
Técnico da carreira de Assistente Técnico, com posicionamento corres-
pondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15, da tabela remuneratória 
única.

23 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Hugo Luís 
Pereira Hilário.

311850619 

 Aviso n.º 18223/2018
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se público que por meus 
despachos datados de 31 de outubro de 2018, foram autorizadas as 
consolidações definitivas das mobilidades internas intercarreiras abaixo 
indicadas, ao abrigo do disposto no artigo 99.º -A, aditado à Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas pelo artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 
28 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para o ano 2017, 
tendo sido celebrados os respetivos contratos de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de novembro de 
2018, designadamente com os seguintes trabalhadores:

António Miguel Martins Serrano e Joaquim José Lopes Dias, na 
carreira/categoria de Assistente Técnico, com posicionamento corres-
pondente à 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5, da tabela 
remuneratória única.

23 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Hugo Luís 
Pereira Hilário.

311850651 

 MUNICÍPIO DE SABROSA

Aviso n.º 18224/2018

Extinção da relação jurídica de emprego público
Para os devidos efeitos e 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, Maria Carolina Carvalho Ferreira Tavares, Técnico Superior, cessou 
a sua relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
com este Município, por motivo de consolidação da mobilidade com o 
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., com efeitos a partir 
de 6 de novembro de 2018.

23 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Sabrosa, Dr. Domingos Manuel Alves Carvas.

311851518 

 MUNICÍPIO DO SABUGAL

Declaração de Retificação n.º 905/2018
Relativamente ao procedimento concursal comum para constituição 

de relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para preenchi-
mento de 7 postos de trabalho correspondentes à carreira e categoria 
de assistente técnico publicado no Aviso n.º 14193/2018, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 191, de 3 de outubro de 2018, no ponto 11.10, 
onde se lê:

«Terá a ponderação de 55 % [...]»

deve ler -se:
«Terá a ponderação de 40 % [...]»

e no ponto 10.4, onde se lê:
«[...] do n.º 8 [...]»

deve ler -se:
«[...] do n.º 9 [...]»

26 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara, António dos 
Santos Robalo.

311851648 

 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso n.º 18225/2018

Abertura do Período de Divulgação Pública da Proposta
de Alteração Simplificada

do Plano Diretor Municipal de Santa Maria da Feira
Emídio Ferreira dos Santos Sousa, Presidente da Câmara Municipal 

de Santa Maria da Feira, torna público, em cumprimento do n.º 4 do 
artigo 123.º do decreto -lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que a Câmara 
Municipal de Santa Maria da Feira, na sua sessão ordinária de 19 de 
novembro de 2018 aprovou a abertura de um período de divulgação 
pública da proposta de alteração simplificada do Plano Diretor Muni-
cipal de Santa Maria da Feira, para os imóveis sitos a sul da Rua 1 da 
Zona Industrial da Silveirinha, na freguesia de São João de Ver, por um 
período de 10 dias úteis.

Torna -se ainda público que o mencionado período de divulgação 
pública terá início no dia seguinte após publicação do presente Aviso 
no Diário da República, 2.ª série, nos termos da alínea a) do n.º 4 do 
artigo 191.º do citado decreto -lei n.º 80/2015.

Os interessados poderão consultar a proposta de Alteração do Plano e 
demais documentação que a consubstanciou no sítio eletrónico da câmara 
municipal de Santa Maria da Feira, no endereço (http://www.cm -feira.pt) 
ou no Pelouro das Obras Municipais, Mobilidade, Planeamento e Or-
denamento do Território.

Durante este período os interessados poderão, por escrito, formular 
reclamações, sugestões ou observações, através do correio eletrónico 
santamariadafeira@cm -feira.pt, por via postal, dirigidos ao Presidente 
da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Praça da República, 135, 
4520 -174 Santa Maria da Feira ou por entrega pessoal (nos balcões de 
atendimento).

26 de novembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Santa Maria da Feira, Emídio Ferreira dos Santos Sousa, Dr.

611854564 

 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Aviso n.º 18226/2018

Consolidação definitiva de mobilidade
Para 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, reunidas as con-
dições previstas no artigo 99.º -A do anexo à Lei Geral de Trabalho em 
funções Públicas, aditado pelo artigo 270.º da LOE 2017, esta Câmara 
Municipal, por deliberação tomada em reunião de 08/11/2018, deliberou 
consolidar definitivamente a mobilidade intercarreiras, com efeitos a 
partir da data da presente publicação no Diário da República, de Celso 
Vítor dos Santos Marques, na carreira de Assistente Técnico e categoria 
de Assistente Técnico, com o posicionamento correspondente à posição 
remuneratória 1 e nível 5, atualmente no montante de € 683,13 da Tabela 
Remuneratória Única.

Com competências delegadas.
13 de novembro de 2018. — O Vereador, Dr. Pedro Miguel Mouro 

Lourenço.
311850521 

 MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Aviso n.º 18227/2018

Conclusão do período experimental
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 
após homologação da avaliação final por meu despacho de 20 de setem-
bro de 2018, torna -se público que, na sequência da celebração de contrato 


