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PARTE F
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional da Saúde
Direção Regional da Saúde
Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria
Aviso n.º 17/2018/A
Para os devidos efeitos se torna público que o procedimento concursal para recrutamento e preenchimento de quatro postos de trabalho
para o desenvolvimento de atividades decorrentes da carreira especial da área da Saúde de Enfermagem, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do Quadro Regional de Ilha de Santa Maria, a afetar à Unidade de Saúde da Ilha de Santa
Maria, publicado na Bolsa de Emprego Público dos Açores em 15 de setembro de 2017, sob a oferta n.º 8929 e aviso n.º 30/2017/A, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 189, de 29 de setembro de 2017, cessou em virtude da inexistência de candidatos em ocupar a vaga.
20 de março de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, João Paulo Serôdeo Melo.

311220665

PARTE G
APSS — ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DE SETÚBAL E SESIMBRA, S. A.
Aviso n.º 4127/2018
Abertura do período de consulta pública do projeto de revisão
do Regulamento de Tarifas da Área Dominial da APSS, S. A.
Maria Lídia Ferreira Sequeira, Presidente do Conselho de Administração da APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S. A.
(APSS), torna público, nos termos do disposto na alínea c) do artigo 10.º
dos Estatutos da APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 338/98, de 3 de novembro,
que o referido Conselho de Administração deliberou, nas sessões dos
dias 14.12.2017 e 15.02.2018, submeter a consulta pública, nos termos
dos artigos 100.º e 101.º do novo Código do Procedimento Adminis-

trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o projeto do «Regulamento de Tarifas da Área Dominial da APSS, S. A.»
Mais torna público que aquele projeto de Regulamento se encontra
em consulta pública pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data da publicação do presente Aviso no Diário da República, podendo o mesmo
ser consultado na íntegra nas instalações da APSS, na Direção de Gestão
do Património Dominial e do Porto de Sesimbra, sita no edifício sede
da APSS, na Praça da República, em Setúbal, durante o horário de
expediente, ou na página eletrónica dos Portos de Setúbal e Sesimbra,
em www.portodesetubal.pt.
As eventuais reclamações, observações ou sugestões deverão ser formuladas por escrito até ao final do mencionado período, em requerimento
dirigido à Presidente do Conselho de Administração da APSS, S. A.,
Praça da República, 2904-508 Setúbal.
13 de março de 2018. — A Presidente do Conselho de Administração,
Lídia Sequeira.
311205648

PARTE H
MUNICÍPIO DE ALCANENA

Despacho n.º 3170/2018

Aviso n.º 4128/2018

Designação, em regime de substituição, da Chefe de Divisão
de Planeamento e Gestão de Obras Municipais

De acordo com o artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se
público que, por despacho de 19 de fevereiro de 2018, atendi ao pedido do
dirigente intermédio de 2.º grau da Divisão de Planeamento Gestão de Obras
Municipais, Samuel Valeriano Dinis e fiz cessar, a nomeação do titular
do cargo dirigente, abaixo indicados, com efeitos a 01 de março de 2018:
Samuel Valeriano Dinis, Chefe da Divisão de Planeamento Gestão
de Obras Municipais.
2 de março de 2018. — A Presidente da Câmara, Fernanda Maria
Pereira Asseiceira.
311205826

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações
introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31
de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro,
68/2013, de 29 de agosto e 128/2015, de 3 de setembro, estabelece no
n.º 1 do artigo 27.º que os cargos dirigentes podem ser exercidos, em
regime de substituição, em caso de vacatura do lugar;
Considerando que o cargo de Chefe de Divisão de Planeamento e
Gestão de Obras Municipais vagou a partir do dia 28 de fevereiro de
2018, a pedido do dirigente responsável Samuel Valeriano Dinis, que
fez cessar a sua comissão de serviço por interesse do mesmo a 1 de

