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Artigo 21.º
Dúvidas e Omissões

Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos por 
deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 22.º
Entrada em vigor

1 — O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato ao da 
sua publicação no Diário da República.

2 — A entrada em vigor do presente regulamento revoga na íntegra 
o regulamento anterior para concessão de bolsas de estudo.

210100037 

 MUNICÍPIO DE OVAR

Aviso n.º 16186/2016
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 4.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se 
público que, por meu despacho de 30 de novembro de 2016, foi auto-
rizada a celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado, 
a iniciar a 01 de dezembro de 2016, com Ana Jacinta Matos Cunha, na 
categoria de técnica superior, área de turismo, para a divisão de cultura, 
desporto e juventude, com a remuneração mensal de € 1.201,48 corres-
pondente à 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15.

Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 46.º do Anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri do período experimental é o mesmo 
do Procedimento Concursal.

1 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Sal-
vador Malheiro Ferreira da Silva.

310076646 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 16187/2016

Cessação da relação jurídica de emprego público
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

parte preambular da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público 
que cessou a relação jurídica de emprego público, por motivos de apo-
sentação, o seguinte trabalhador:

Com efeitos em 01 de outubro de 2016
António Lúcio Carrilho Barradas — Assistente Operacional (área fun-

cional de Cantoneiro de Limpeza) — posição remuneratória 3, nível 3.
11 de novembro de 2016. — A Chefe da Divisão de Recursos Huma-

nos, Joana Isabel de Castro Vicente Ferreira Monteiro.
310078809 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Aviso n.º 16188/2016

Pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 11/07
Processo n.º 6/07 B

Discussão pública
Eng.º Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal 

do concelho de Ponte de Lima:
O Município de Ponte de Lima torna público, para efeitos do dis-

posto no n.º 2, do artigo 27.º, conjugado com o n.º 2, do artigo 22.º, do 
Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 
Decreto -Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e artigo 5.º, do Regulamento 
Municipal de Edificações do Concelho de Ponte de Lima (publicado na 
2.ª série do Diário da República n.º 54, de 18 de março de 2010), que, por 
deliberação de 5 de dezembro de 2016, e após um período de oito dias 
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, é aberto um período de discussão pública durante 15 dias 
úteis, respeitante ao pedido de alteração dos lotes n.os 11 e 12, titulados 
pelo alvará de loteamento n.º 11/07, concedido ao Município de Ponte 
de Lima e requerido pela firma BSD — The Best Solution Design, S. A., 
contribuinte fiscal n.º 510 689 345, proprietária dos referidos lotes.

Finalidade do pedido: Fazer a anexação dos lotes 11 e 12, destinado a 
Indústria e Armazenagem, para um novo lote proveniente da anexação 
indicada, que será designado por lote 11, com a área total de 7.905,00 m2, 
com a área de plataforma de 5.640,00 m2, com a área de taludes de 
2.265,00 m2, com a área máxima de implantação de 3.288,00 m2, com 
a área máxima de construção de 6.596,00 m2, com a volumetria de 
24.660,00 m3, com a cércea de 7,50 m e com 2 pisos acima da cota 
de soleira, deixando de existir o lote 12, e mantendo -se os restantes 
parâmetros urbanísticos.

Durante o período de discussão pública acima fixado, podem os 
interessados consultar o respetivo processo administrativo junto dos 
Serviços Administrativos da Divisão de Obras e Urbanismo desta Câ-
mara Municipal.

As sugestões, reclamações ou observações que, eventualmente, ve-
nham a ser apresentadas, devem ser formuladas através de requerimento 
escrito dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, devendo neste 
constar a identificação e o endereço dos seus autores e a qualidade em 
que as apresentam.

15 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Victor Mendes, Eng.º

210103326 

 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Aviso n.º 16189/2016

Discussão Pública

Aditamento n.º 3 ao alvará de loteamento n.º 3/2002
Rua do Calais, lote n.º 5, Póvoa de Lanhoso

A Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, torna público, nos termos 
e para os efeitos do disposto no artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro e ulteriores alterações, que se encontra aberto um 
período de discussão pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objetivo 
a aprovação de uma alteração ao alvará de loteamento, designadamente, 
o lote n.º 5, sito na Rua do Calais, freguesia e concelho de Póvoa de 
Lanhoso, em que é requerente Vera Adelaide de Oliveira Machado, 
contribuinte n.º 224807145, residente na Rua Comandante Luís Pinto 
da Silva, n.º 225, r/c, Esq. Frente, 4830 -535 Póvoa de Lanhoso.

Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do presente 
aviso no Diário da República, poderão os interessados apresentar por 
escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e pedidos de es-
clarecimento relativamente à pretendida operação urbanística, as quais 
serão posteriormente objeto de resposta fundamentada perante aqueles 
que invoquem, designadamente:

a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorial eficazes;
b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que deves-

sem ser ponderados em fase de elaboração;
c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares apli-

cáveis;
d) A eventual lesão de direitos subjetivos;

Mais se torna público o processo respeitante à operação de loteamento, 
acompanhado de informação técnica elaborada pela respetiva Divisão 
Municipal, se encontra disponível para consulta, da Divisão de Gestão 
Urbanística, sita na Avenida da Republica no Edifício dos Paços do 
Concelho da Póvoa de Lanhoso.

16 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Manuel José 
Baptista.

210101017 

 MUNICÍPIO DA SERTÃ

Aviso n.º 16190/2016

Regulamento para atribuição de apoios económicos aos alunos 
que pretendam frequentar o ensino regular obrigatório, do 2.º, 
3.º ciclos e Secundário, nos estabelecimentos de Ensino Particular 
e Cooperativo, localizados no Concelho da Sertã.
José Farinha Nunes, Presidente da Câmara Municipal da Sertã, torna 

público, para os efeitos previstos no artigo 139.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, que a Assembleia Municipal da Sertã em 29/11/2016, aprovou 
o Regulamento para atribuição de apoios económicos aos alunos que 
pretendam frequentar o ensino regular obrigatório, do 2.º, 3.º ciclos e 


