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 Aviso n.º 4162/2018

Abertura de procedimento — Regulamento da Piscina
Municipal Coberta

Avelino Adriano Gaspar da Silva, Presidente da Câmara Municipal da 
Póvoa de Lanhoso, torna público que a Câmara Municipal, em reunião 
ordinária realizada no dia 08 de março de 2018, deliberou, aprovar por 
unanimidade, a revisão e alteração do Regulamento da Piscina Muni-
cipal Coberta, determinando a abertura do procedimento e participação 
procedimental.

O Regulamento da Piscina Municipal Coberta, aprovado pela Assem-
bleia Municipal da Póvoa de Lanhoso, em sessão realizada no dia 12 de se-
tembro de 2011, está disponibilizado em http://www.mun -planhoso.pt/do-
cumentos/category/3 -regulamentos.html?download=60 %3Aregulamento-
-piscinas -cobertas&start=30 sobre o qual se pretende dar início à abertura 
de procedimento e participação procedimental, de acordo com o preconi-
zado no n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

Estabelece -se um prazo de 15 dias, a contar do dia seguinte da pu-
blicação do presente aviso no Diário da República, para formulação 
de sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento, 
e que os interessados apresentem os seus contributos e sugestões por 
meio eletrónico, para o endereço geral@mun -planhoso.pt ou por correio 
postal, endereçado ao senhor Presidente da Câmara Municipal, para a 
morada: Avenida da República, 4830 -513 Póvoa de Lanhoso.

14 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Avelino 
Adriano Gaspar da Silva.

311204902 

 Aviso n.º 4163/2018

Conclusão do Período Experimental

Avelino Adriano Gaspar da Silva, Presidente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso, torna público para os devidos efeitos e de acordo 
com o preceituado da alínea b) do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, que homologou em 26 de fevereiro de 2018, a conclusão com 
sucesso do período experimental dos seguintes trabalhadores, integra-
dos na carreira e categoria de Técnico Superiores: Francisca do Carmo 
Oliveira Freitas, Joana de Magalhães Vieira; Maria de Fátima Sousa 
Vieira. No seguimento do procedimento concursal comum, aberto por 
aviso n.º 13202/2016, publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 206 de 26 de outubro de 2016.

14 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Avelino 
Adriano Gaspar da Silva.

311204302 

 Despacho n.º 3171/2018
Nos termos do n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 

26 de março, e no uso da competência que me foi delegada ao abrigo 
do n.º 2 do artigo 36.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designo, 
pelo período de dois anos, o técnico de informática, Paulo Eduardo 
Aguiar Leonardo, como coordenador técnico do Gabinete de Sistemas 
de Informação.

O presente despacho produz efeitos a partir da presente data.

1 de março de 2018. — O Vereador, Tiago Lúcio Borges de Meneses 
Ormonde.

311203136 

 MUNICÍPIO DE SABROSA

Aviso (extrato) n.º 4165/2018

Lista Unitária de Ordenação Final

Nos termos do n.º 6, do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, torna -se público que a lista unitária de ordenação final referente 
ao procedimento concursal de recrutamento para a carreira/categoria de 
técnico superior na área de Economia e Gestão, com a referência TS_
ECG, cujo Aviso de Abertura n.º 3738/2017, foi publicado na 2.ª série 
do Diário da República. N.º 70 de 7 de abril de 2017, foi homologada 
por despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de 9 de 
março de 2018, a qual se encontra afixada no átrio do edifício da Câmara 
Municipal de Sabrosa, e disponível na página eletrónica do município 
em www.sabrosa.pt.

9 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, 
Domingos Manuel Alves Carvas.

311197387 

 MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

Aviso n.º 4166/2018

Regimento da Câmara Municipal

Mandato 2017/2021

Preâmbulo
O Regimento é por natureza um regulamento interno de um órgão, 

sendo uma peça normativa fundamental para regular o respetivo fun-
cionamento, de molde a cumprir as competências que a lei determina. 
Instrumento orgânico ao serviço da eficácia da ação municipal constitui-
-se como garante da participação democrática e cívica.

O Regimento da Câmara Municipal de Santa Cruz visa acolher as 
alterações legislativas entretanto ocorridas, tornando -se um meio facilita-
dor do processo de tomada de decisão e sua execução célere e eficiente, 
assegurando a transparência da atividade administrativa e promovendo 
a construção de uma cidadania ativa.

Destes Regimentos deverão constar as regras de funcionamento do 
Órgão Colegial Executivo — Câmara Municipal — em cumprimento 
da lei que regula esta matéria.

No presente Regimento da Câmara Municipal do Município de 
Santa Cruz, optámos também por introduzir algumas regras quanto 
ao procedimento administrativo relativo à entrega e distribuição das 
propostas.

Assim, e nos termos da alínea a) do artigo n.º 39.º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

 MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA

Aviso n.º 4164/2018

Renovação de Comissão de Serviço

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho datado 
de 08 de março de 2018 do Vereador com Competência Delegada em 

matéria de Recursos Humanos, foi autorizado a renovação da comissão 
de serviço, do técnico superior, Manuel Adriano Maurício Ortiz, para o 
desempenho das funções do cargo de Chefe da Divisão de Investimentos 
e Ordenamento do Território, com efeitos a 07 de abril de 2018.

8 de março de 2018. — O Vereador, Tiago Lúcio Borges de Meneses 
Ormonde.

311202375 

 Aviso n.º 4161/2018

Projeto de Regulamento de Medidas de Apoio
Social — Póvoa Solidária

Avelino Adriano Gaspar da Silva, Presidente da Câmara Municipal da 
Póvoa de Lanhoso, torna público, para os devidos efeitos que a Assem-
bleia Municipal da Póvoa de Lanhoso, em sessão ordinária realizada no 
dia 28 de fevereiro de 2018, aprovou por maioria, a proposta da Câmara 
Municipal para aprovação do projeto de Regulamento de Medidas de 
Apoio Social — Póvoa Solidária.

14 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Avelino 
Adriano Gaspar da Silva.

311204879 
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