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b) Solicitar diretamente (sem dependência de despacho) junto dos 
serviços municipais, todos os processos, documentos, informações, 
necessários à prossecução da atividade do Presidente da Câmara Mu-
nicipal;

c) Assinar a correspondência que deva ser expedida para o exterior 
comunicando as deliberações da Câmara Municipal e os despachos do 
Presidente, na ausência e/ou impedimento deste último, sem prejuízo 
da delegação de competências e subdelegação nos Vereadores da Câ-
mara Municipal da Ribeira Grande e da Vice -Presidente da Câmara 
Municipal;

d) Assinar as comunicações internas, ordens de serviços contendo o 
teor dos despachos inerentes;

e) Diligenciar, recolhendo e recebendo diretamente, todas as informa-
ções, referentes aos processos de candidaturas a fundos comunitários e 
nacionais, podendo assinar a inerente correspondência;

f) Apoiar e participar nas reuniões semanais envolvendo os vereadores 
a tempo inteiro e as chefias correspondentes;

g) Efetuar o atendimento público nos casos em que o Presidente da Câ-
mara Municipal da Ribeira Grande assim o determine expressamente;

h) Pedir todos os esclarecimentos, incluindo a respetiva documenta-
ção, ao nível do sector financeiro e contabilístico, independentemente 
de despacho, com vista a formular estudos, propostas ao Presidente da 
Câmara Municipal;

i) Obter a informação e respetiva documentação, independentemente 
de despacho, sobre o cadastro dos bens móveis e imóveis do municí-
pio;

j) Solicitar pareceres jurídicos e informações referentes aos processos 
que se encontrem na fase pré -contenciosa e contenciosa;

k) Acompanhar propostas referentes a protocolos, contratos -programa, 
parcerias com entidades exteriores ao município, podendo solicitar 
diretamente todas as informações e documentos necessários para os 
devidos efeitos;

l) Visar a agenda e convocatórias e reuniões do Conselho Municipal 
de Juventude;

m) Nas ausências e impedimentos do chefe de gabinete, a secretária 
de apoio à presidência assume as competências aqui delegadas;

n) Exercer as demais competências que o Presidente da Câmara Mu-
nicipal determinar expressamente para os devidos efeitos.

Cumpra -se, dando ao presente despacho a devida publicidade.
18 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara, Alexandre Branco 

Gaudêncio.
312045464 

 MUNICÍPIO DE SABROSA

Aviso n.º 3508/2019

Consulta pública

Projeto de Alteração ao Regulamento Municipal 
da Urbanização 

e da Edificação do Município de Sabrosa
Domingos Manuel Alves Carvas, Presidente da Câmara Municipal 

de Sabrosa, no uso da competência que lhe está atribuída pela alínea t) 
do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
torna público que, o Órgão Executivo Municipal, em reunião de 13 de 
fevereiro de 2019, deliberou aprovar e submeter a consulta pública o 
Projeto de Alteração ao Regulamento Municipal da Urbanização e da 
Edificação do Município de Sabrosa, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar 
do dia seguinte à publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da 
República, para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, conjugado 
com o artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

O presente projeto de alteração ao RMUE encontra -se disponível para 
consulta no sítio do Município de Sabrosa na Internet e na Divisão de 
Obras, Serviços e Ordenamento do Território da Câmara Municipal e 
vai ainda ser afixado no Edifício dos Paços do Concelho e nas sedes 
das Juntas de Freguesia.

A apresentação de sugestões deverá ser efetuada por escrito, até ao 
termo do referido período, dirigida, sob a referência em epígrafe, ao 
Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, através do correio eletró-
nico geral@cm -sabrosa.pt, por via postal ou por entrega presencial no 
Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal (Rua do Loreto, 
5060 -328 Sabrosa.

Para que conste, mandou -se publicar este aviso no Diário da Repú-
blica, no sítio do Município de Sabrosa na Internet e outros de igual teor 
que serão afixados nos lugares públicos do costume.

18 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Domingos 
Manuel Alves Carvas.

312077792 

 MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO

Aviso n.º 3509/2019
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torna -se público que, na sequência de procedimento con-
cursal, foi celebrado entre a Câmara Municipal e Eugénia Cristina dos 
Santos Almeida Lopes, contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior (2.ª posição, 
nível 15), a partir de 01 de fevereiro de 2019.

6 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim 
Couto.

312045594 

 MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso n.º 3510/2019
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 

de janeiro, com a nova redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06 de abril, torno público, que foi homologada por meu despacho, 
datado de 14 de novembro de 2018, a lista unitária de ordenação final 
do Procedimento Concursal Comum, por tempo indeterminado, para 
ocupação de um posto de trabalho na categoria de Assistente Operacional 
(Pedreiro), aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 117, de 20 de junho de 2018.

A lista encontra -se disponível na página eletrónica deste Município 
em www.cm -sbras.pt, e afixada nas instalações desta entidade.

8 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel Martins Guerreiro.

312008796 

 Aviso n.º 3511/2019
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, com a nova redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de 
abril, torno público, que foi homologada por meu despacho, datado de 
14 de dezembro de 2018, a lista unitária de ordenação final do Procedi-
mento Concursal Comum, por tempo indeterminado, para ocupação de 
um posto de trabalho na categoria de Assistente Operacional (Motorista 
de Transportes Coletivos), aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 200, de 17 de outubro de 2018.

A lista encontra -se disponível na página eletrónica deste Município 
em www.cm -sbras.pt, e afixada nas instalações desta entidade.

8 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel Martins Guerreiro.

312008503 

 Aviso n.º 3512/2019
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 

de janeiro, com a nova redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06 de abril, torno público, que foi homologada por meu despacho, 
datado de 14 de novembro de 2018, a lista unitária de ordenação final 
do Procedimento Concursal Comum, por tempo indeterminado, para 
ocupação de um posto de trabalho na categoria de Assistente Operacional 
(Servente),aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 117, de 20 de junho de 2018.

A lista encontra -se disponível na página eletrónica deste Município 
em www.cm -sbras.pt, e afixada nas instalações desta entidade.

8 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel Martins Guerreiro.

312008982 

 Aviso n.º 3513/2019
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, com a nova redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06 de abril, torno público, que foi homologada por meu despacho, 


