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PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALENQUER
Edital n.º 210/2011

Jorge Manuel da Cunha Mendes Riso; presidente da Câmara Muni-
cipal de Alenquer:

Torna público, para cumprimento do disposto no artigo 130.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, e no artigo 91.º, da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, ambos na sua actual redacção, que a Câmara Municipal 
em sua reunião ordinária pública de 21 de Fevereiro de 2011, tomou a 
seguinte deliberação referente ao Plano Pormenor da Quinta da Puceteira:

1) Abrir um período de discussão pública, para recolha de reclamações 
ou sugestões, nos termos do n.º 4 do artigo 77.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, na sua actual redacção, pelo prazo de 
22 dias, que terá inicio 5 dias após a publicação no Diário da República;

2) Suspender os procedimentos de informação prévia, licenciamento 
ou comunicação prévia, nas áreas a abranger por novas regras urbanís-
ticas constantes do Plano em título, a partir da data de início do período 
de discussão pública e até à data de entrada em vigor do plano, por força 
do n.º 1 do artigo 117.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 
na sua actual redacção;

3) Excepcionar, ao referido no ponto 2, os pedidos instruídos com 
informação prévia favorável e vinculativa (1 ano) por força do n.º 4 do 
artigo 17.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, e os pedidos 
referentes a obras de urbanização ou obras de alteração, nos termos do 
n.º 4 do artigo 117.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro na 
sua actual redacção.

Mais torna público que o Plano, acompanhado pelo respectivo Relató-
rio Ambiental, da acta da conferência de serviços, dos demais pareceres 
e do resultado da concertação, estarão disponíveis para consulta no DU/
PDM (Departamento de Urbanismo/Plano Director Municipal), durante 
as horas de expediente de todos os dias úteis, na página de Internet desta 
Edilidade, bem como na Junta de Freguesia de Abrigada.

Por último torna público que quaisquer participações/sugestões so-
bre a proposta do referido Plano, poderão ser apresentadas por escrito, 
mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de 
Alenquer, DU/PDM — Departamento de Urbanismo/Plano Director 
Municipal, Praça Luís de Camões, 2580 — 318 Alenquer, por correio, ou 
através de correio electrónico para o endereço pdm@cm-alenquer.pt.

Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados 
nos lugares públicos de estilo.

E eu Ana Bela Carvalho de Oliveira, Coordenadora Técnica da Divisão 
Administrativa o subscrevi.

22 de Fevereiro de 2011. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel 
da Cunha Mendes Riso.

204385716 

 MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO
Aviso (extracto) n.º 5986/2011

Cessação da relação jurídica
Para efeitos do disposto na alínea d) artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de Fevereiro, torna -se público que cessaram a relação jurídica de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por 
motivo de aposentação por invalidez, os seguintes trabalhadores:

Vítor Manuel Fragata Venâncio, na carreira de técnico superior, (En-
genharia Civil), com efeitos a 1 de Fevereiro de 2011;

José João Pousadas Rego, na carreira de assistente operacional, ca-
tegoria de assistente operacional (Auxiliar de Serviços Gerais), com 
efeitos a 01 de Março de 2011.

15 de Fevereiro de 2011. — O Presidente da Câmara, Joviano Mar-
tins Vitorino.

304353907 

 MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS VINHOS

Aviso n.º 5987/2011
Em cumprimento do art.º 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Feve-

reiro, torna -se público que Américo Francisco dos Santos, Assistente 

Operacional na área da Educação/Portaria, com posicionamento remu-
neratório 1, nível 1 -2, ao qual corresponde o vencimento de 487,46€, foi 
desligado do serviço por aposentação, a 1 de Fevereiro de 2011.

17 de Fevereiro de 2011. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel 
da Cruz Lourenço.

304377502 

 Aviso n.º 5988/2011

Citação de arguido em procedimento disciplinar — Assistente 
Operacional, José Manuel da Conceição Jerónimo

Nos termos do n.º 2 do artigo 49.º do Estatuto Disciplinar dos Trabalha-
dores que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/ 2008, de 
9 de Setembro, correndo nestes serviços contra o arguido José Manuel da 
Conceição Jerónimo, procedimento disciplinar e encontrando -se este em 
parte incerta, notifica -se o mesmo para apresentar a sua defesa, no prazo de 
30 dias contados da data de publicação do presente aviso, podendo consultar 
o processo no Gabinete Jurídico da Câmara Municipal, no Largo Miguel 
Bombarda, em Arruda dos Vinhos, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00.

18 de Fevereiro de 2011. — A Instrutora, Maria do Céu Leandro 
Nunes.

304373841 

 MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

Aviso n.º 5989/2011

Lista unitária de ordenação final
Nos termos e para efeitos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho da 
carreira/categoria de técnico superior —  área cultural, aberto por aviso 
publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 222, de 16 de Novembro 
de 2010, homologada por meu despacho de 12 -01 -2011.

Candidatos aprovados:
1.º Fernando Jorge da Costa Fernandes — 17,50 Valores

A presente lista encontra -se disponível para consulta na página elec-
trónica da Câmara Municipal de Bragança www.cm -braganca.pt/.

21 de Fevereiro de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Engenheiro Civil António Jorge Nunes.

304379658 

 MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO

Aviso n.º 5990/2011
Para os devidos efeitos, torna -se público que homologuei, em 21/02/2011, 

a conclusão com sucesso do período experimental de Eunice Amaro Lopes, 
para a carreira/categoria de Assistente Operacional, na sequência do pro-
cedimento concursal comum para quatro postos de trabalho de Assistente 
Operacional, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, aberto por aviso n.º 17009/2009, publicado na 
2.ª série do Diário da República, n.º 189, de 29.09.2009.

21 de Fevereiro de 2011. — O Presidente da Câmara, Joaquim Morão.
304380742 

 MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Declaração de rectificação n.º 488/2011

Regulamento de Organização, Estrutura e Funcionamento 
dos Serviços da Câmara Municipal de Castelo de Vide

Por motivo de ter sido publicado com inexactidão o despacho n.º 852/2011, 
inserto no Diário da República, 2.ª série, n.º 7, de 11 de Janeiro de 2011, 
procede -se à sua rectificação, no sentido de que onde se lê, na página 1938, 




