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De 03.10.2016 a 27.14.2018 — Chefe de Unidade, em regime de 
substituição, da Unidade de Administração do Território.

De 28.04.2018 a 08.11.2018 — Chefe de Divisão, em regime de 
substituição, da Divisão de Administração do Território.

Formação Profissional (ações de formação frequentadas nos últimos 
5 anos, à data de 08.11.2018):

Encontro de “Utilizadores Esri”, promovido pela Esri Portugal, 
Sistemas e Informação Geográfica, SA, em Lisboa, com a duração 
de 6 horas.

Formação — Código dos Contratos Públicos — promovido pelo Mu-
nicípio de Mondim de Basto, aqui realizado, no total de 10.00H.

Ação de Formação sobre o Gestor do Contrato no Âmbito do Novo 
Código dos Contratos Públicos, promovido pela Ano — Sistemas de 
Informática e Serviços, L.da, no Porto, no total de 7 horas.

Ação de Formação — Sigma OBM — promovido pela Medidata.
Net — Sistemas de Informação para Autarquias, SA, no Porto, com a 
duração de 12.00H.

Curso de Formação — SmartTime — promovido por Smartstep, em 
Santo Tirso, com a duração de 2.00H.

Curso de Obras Municipais — Módulo de Gestão de Atividades, pro-
movido por Medidata.Net — Sistemas de Informação para Autarquias, 
SA, no Porto, com a duração de 12.00H.

Workshop sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pesso-
ais — Perspetiva Legal, promovido pela XZ consultores, SA, em Braga, 
com a duração de 3 horas.

Ação de Formação Profissional referente à UFCD 6229 — Código 
dos Contratos Públicos — execução dos contratos, promovido pelo 
Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Re-
gional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, Departamento de 
Formação, em Lisboa, com a duração de 25.00h.

Sessão de Esclarecimentos no âmbito do Regulamento Tarifário de 
Resíduos Urbanos (RTR), promovido pela ERSAR, na CCDR -Norte, 
no Porto, com a duração de 6.00h.

Ação de Apoio Técnico ao Reporte de Informação das Entidades 
Gestoras — Avaliação da Qualidade dos Serviços de Águas e Resíduos, 
promovido pela ERSAR, em Guimarães, com a duração de 7.00h.

Workshop para Reflexão sobre a Implementação de Sistemas Payt 
em Portugal, promovido pela ERSAR, em Baguim do Monte, com a 
duração de 6.00xH.

Curso Técnico de Redução de Custos na Gestão Municipal de Resí-
duos, promovido pela APEA, em Lisboa, com a duração de 16.00h.

311979086 

 MUNICÍPIO DE OURÉM

Declaração de Retificação n.º 102/2019
Por ter saído com inexatidão, retifica -se o Aviso n.º 18954/2018, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 242, de 17 de dezem-
bro de 2018, referente a consolidação de mobilidades intercarreiras ou 
categorias. Assim onde se lê:

«Marcelo da Silva Lopes — consolidação definitiva de mobili-
dade intercarreiras na carreira e categoria de Assistente Técnico, 
posicionado na 3.ª posição, nível 8 da tabela remuneratória única, a 
que corresponde o valor de 837,60 € — meu despacho exarado em 
07 -09 -2018.

Domingos Lopes Abreu — consolidação definitiva de mobili-
dade intercarreiras na carreira e categoria de Assistente Técnico, 
posicionado na 2.ª posição, nível 7 da tabela remuneratória única, a 
que corresponde o valor de 789,54 € — meu despacho exarado em 
25 -09 -2018.»

deve ler -se:
«Marcelo da Silva Lopes — consolidação definitiva de mobili-

dade intercarreiras na carreira e categoria de Assistente Técnico, 
posicionado, desde 01 -01 -2018, entre a 3.ª e 4.ª posição, entre o 
nível 8 e 9 da tabela remuneratória única, a que corresponde o valor 
de 854,77 €, pago de forma faseada, em obediência ao estabelecido 
nos n.os 7 e 8 do artigo 18.º da LOE — meu despacho exarado em 
07 -09 -2018.

Domingos Lopes Abreu — consolidação definitiva de mobilidade 
intercarreiras na carreira e categoria de Assistente Técnico, posicio-
nado, desde 01 -01 -2018, na 3.ª posição, nível 8 da tabela remunera-
tória única, a que corresponde o valor de 837,60 €, pago de forma 
faseada, em obediência ao estabelecido nos n.os 7 e 8 do artigo 18.º 
da LOE — meu despacho exarado em 25 -09 -2018.»
02 -01 -2019. — O Presidente da Câmara, Luís Miguel Albuquerque.

311952209 

 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Aviso n.º 1505/2019

Abertura do procedimento e participação procedimental — Regulamento 
de Medidas de Apoio Social — Póvoa Solidária

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 10 de janeiro de 2019, deliberou, aprovar por 
unanimidade, a proposta para revisão e alteração do Regulamento de 
Medidas de Apoio Social — Póvoa Solidária, determinando a abertura 
do procedimento e participação procedimental.

O Regulamento de Medidas de Apoio Social — Póvoa Solidá-
ria, aprovado pela Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso, em 
sessão ordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, está dis-
ponibilizado em https://www.povoadelanhoso.pt/wp -content/uplo-
ads/2017/12/Regulamento -Medidas -de -Apoio -Social -Povoa -Solidaria_
AM -28.02.2018.pdf 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 ao da 
publicação 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 janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Avelino 
Adriano Gaspar da Silva.

311979012 

 Aviso n.º 1506/2019

Projeto da Operação de Reabilitação Urbana
da Vila da Póvoa de Lanhoso

Avelino Adriano Gaspar da Silva, Presidente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso, no uso das suas competências, torna público, 
nos termos do disposto no artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
que se encontra em fase de consulta pública o projeto da Operação 
de Reabilitação Urbana da Vila da Póvoa de Lanhoso, aprovado em 
reunião ordinária da Câmara Municipal, em 27 de dezembro de 2018.

O projeto estará disponível, nas horas de expediente, na Divisão de 
Gestão Administrativa desta Câmara Municipal e no sítio do Município 
(www.povoadelanhoso.pt) para efeitos de recolhas de sugestões de todos 
os interessados.

A apresentação de sugestões, bem como a apresentação de informações 
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas, no âmbito do 
respetivo procedimento de elaboração, devem ser formuladas por escrito 
e enviadas à Câmara Municipal, dirigidas ao Presidente da Câmara, 
durante trinta dias, contados a partir do dia de publicação do presente 
aviso no Diário da República.

15 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Avelino Adriano 
Gaspar da Silva.

311981572 

 MUNICÍPIO DE SERPA

Aviso n.º 1507/2019
Tomé Alexandre Martins Pires, Presidente da Câmara Municipal de 

Serpa, torna público, no uso da competência que lhe confere a alínea t), 
do n.º 1, do artigo 35.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, que a Câmara Municipal de Serpa, na sua sessão ordinária de 26 de 
dezembro de 2018, aprovou o Regulamento de Assiduidade e Pontua-
lidade do Município de Serpa, ao abrigo da competência regulamentar 
consagrada na parte final da alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo 
I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e conforme o artigo 75.º, da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o disposto no artigo 241.º 
da Constituição da República Portuguesa.

E, para constar, se publica o presente Aviso e outros de igual teor, 
que vão ser publicitados no sítio institucional, na internet, e afixados 
nos locais públicos do costume.

10 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de Serpa, 
Eng. Tomé Alexandre Martins Pires.
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