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deve ler -se:
«Patrícia Sofia Rabasqueira Mira em 04 -01 -2018 e Ana Maria 

Moedas Direitinho Ramalho em 01 -01 -2018.»

28 de fevereiro de 2018. — A Vereadora dos Serviços Municipais 
de Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, Higiene Urbana, Ação e 
Intervenção Social, Habitação, Maria Teodolinda Monteiro Silveira.

311174682 

 MUNICÍPIO DE ALMEIDA

Edital n.º 300/2018

Renovação da Licença Caducada n.º 2394 -C — Discussão Pública
Engenheiro António José Monteiro Machado, Presidente da Câmara 

Municipal do Concelho de Almeida torna público, nos termos do n.º 1 do 
artigo 14.º do Regulamento sobre o Licenciamento dos Estabelecimentos 
de Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 376/84 de 30 de novembro, que Fernanda Aguiar Caramelo, 
contribuinte fiscal n.º 178901229, residente em Rua da Escola lugar de Ade, 
6355 -010 Ade, pretende proceder à renovação da licença n.º 2394 -C, de 
2001 -02 -20, em paiol permanente, destinado a armazenar fogos de artifício, 
das divisões de risco 1.3 e 1.4, cuja lotação é de cem quilogramas (100 kg) 
de matéria ativa, localizado no Sítio dos Lameirinhos, em Ade, (coordena-
das geográficas 40º33´25.02``N, 6º59`54./1``W) da União de Freguesias de 
Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela, concelho de Almeida, 
distrito da Guarda o qual já se encontra construído. Consta do processo a 
certidão passada pela Inspeção dos Explosivos, nos termos do artigo 13.º 
do Regulamento sobre Licenciamento dos Estabelecimentos de Fabrico e 
de Armazenagem de Produtos Explosivos.

Mais se torna público de que, de acordo com o disposto no n.º 2 do 
artigo 14.º do Regulamento atrás referido, os interessados, dispõem do 
prazo de 30 dias úteis contabilizados a partir da data de publicação do 
presente edital no Diário da República, para apresentarem reclamações 
contra o requerido, em que aleguem razões relacionadas com a saúde 
pública, a segurança individual e da propriedade, o interesse público ou 
a incomodidade resultante das vizinhanças do estabelecimento.

O processo encontra -se disponível para consulta nos dias úteis das 
9.00 horas às 12.30 horas, e das 14.00 horas às 16.30 horas, na Secção 
de Obras Particulares do Departamento Técnico de Obras Urbanismo e 
Serviços Urbanos da Câmara Municipal.

As reclamações deverão ser formuladas por escrito, dirigidas ao 
Presidente da Câmara Municipal de Almeida, dentro do prazo da 
discussão pública e através de carta para o endereço: Departamento 
Técnico de Obras Urbanismo e Serviços Urbanos — Rua S. João de 
Deus, n.º 4, 6350 -105 Almeida, ou por via eletrónica para o endereço 
op.deptecnico@cm -almeida.pt.

Para consultar se publica o presente Edital e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

26 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Engenheiro 
António José Monteiro Machado.

311171377 

 MUNICÍPIO DE AROUCA

Aviso n.º 3460/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20/6, faz -se público que, por despacho da Senhora Presidente 
da Câmara datado de 23/02/2018, foi autorizada a consolidação da mobilidade 
na categoria da trabalhadora Maria Norvinda Ferreira Leite, técnica superior 
(arquivo), do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Estarreja, no posto 
de trabalho previsto no mapa de pessoal desta Câmara Municipal.

É mantido o posicionamento remuneratório detido na situação jurídico-
-funcional de origem, posição intermédia entre 2 e 3, nível intermédio 15 
e 19, remuneração € 1.373,14.

1 de março de 2018. — A Presidente da Câmara, Margarida Belém.
311171288 

Avis deliberou em reunião de 24 de janeiro de 2018 proceder à alteração 
ao Plano de Pormenor da Zona HE3 do PU de Avis, estabelecendo um 
prazo de 60 dias para a elaboração da proposta de alteração, bem como, 
um período de 15 dias para a participação pública.

30 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Nuno Paulo 
Augusto da Silva.

Deliberação
Em reunião ordinária da Câmara Municipal de Avis, realizada no dia 

24 de janeiro de 2018, a Câmara deliberou, por unanimidade, deter-
minar a alteração do Plano de Pormenor da Zona HE3 do PU de Avis, 
estabelecendo um prazo de 60 dias para a elaboração da proposta de 
alteração, bem como um período inicial de participação para sugestões 
de 15 dias.

Está conforme o original.
24/01/2018. — O Coordenador Técnico, em mobilidade interna, in-

tercategorias, Manuel Bento Croca Piteira.
611167068 

 MUNICÍPIO DE AVIS
Aviso n.º 3461/2018

Nuno Paulo Augusto da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 
Avis:

Torna público em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 76.º 
do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que a Câmara Municipal de 

 MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS

Aviso n.º 3462/2018

Mobilidade Interna
Para constar e devidos efeitos, torna -se público que nos termos da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, foi autorizada a mobilidade 
interna, entre dois órgãos ou serviços, do trabalhador João Augusto Dias 
Abreu, detentor da carreira e categoria de técnico superior, do Município 
de Câmara de Lobos para o Instituto de Segurança Social da Madeira, 
IP -RAM, para a mesma carreira e categoria.

A mobilidade em apreço, produz efeitos a partir de 16 de fevereiro 
de 2018, inclusive.

26 de fevereiro de 2018. — A Vereadora da Intervenção Social e 
Recursos Humanos, Vanessa Abreu Azevedo.

311172073 

 MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO

Aviso n.º 3463/2018
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 46.º da Lei do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), torna-se público que por meu 
despacho de homologação datado de 27 de fevereiro de 2018, exarado 
na ata do Júri de acompanhamento, se comprova que foi concluído com 
sucesso o período experimental dos trabalhadores, João Pedro Antunes 
Dias e Raquel Margarida Nunes Lourenço, carreira/categoria de Técnico 
Superior área de Arquitetura, na modalidade de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado, na sequência do procedi-
mento concursal aberto pelo aviso n.º 9708/2016, publicado no Diário 
da República, n.º 150, 2.ª série, de 05 de agosto de 2016.

28 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Correia.
311173742 

 MUNICÍPIO DE CHAVES

Aviso n.º 3464/2018
Para os devidos efeitos, faz -se público que, por despacho do Sr. 

Presidente da Câmara, no âmbito das competências que lhe são con-
feridas pelo n.º 2, do artigo 35.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, datado de 19 de outubro de 2015, e nos termos do n.º 11, 
do artigo 21.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que alterou e 
republicou a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à administra-
ção local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foram nomeados em 
comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos de tempo, para o cargo de Dirigente Intermédio de 2.º Grau 
de Obras Públicas — Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues; Dirigente 
Intermédio de 2.º Grau de Projetos e Mobilidade — Abel Teixeira 
Peixoto; Dirigente Intermédio de 2.º Grau de Salvaguarda do Centro 
Histórico — António José Pereira Malheiro Rodrigues, por aceitação da 
proposta de nomeação do júri do respetivo procedimento concursal, que 
considerou que os candidatos possuem as competências adequadas às 


