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Determino, no uso da competência prevista no artigo 8.º e no n.º 5 do 
artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e com efeitos 
a 1 de janeiro de 2014:

I — Que sejam criadas, dentro dos limites definidos pela Câmara 
Municipal em reunião de 18 de dezembro de 2013, ratificados pela 
Assembleia Municipal de Penamacor em sessão ordinária de 30 de 
dezembro de 2013, as seguintes subunidades orgânicas:

1 — No Setor Administrativo e Financeiro:
a) Serviço de Coordenação Adminstrativa;
b) Serviço de Coordenação Financeira.

2 — No Setor de Obras, Serviços Urbanos, Ambiente e Desporto:
a) Serviço de Coordenação de Obras.

II — Que, nos termos do n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, se remeta o presente para publicação 
no Diário da República.”

11 de fevereiro de 2014. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Manuel Joaquim Ribeiro Robalo (em substituição, por ausência do 
Presidente, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de setembro, republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro).

207620256 

 MUNICÍPIO DE POMBAL

Aviso n.º 2801/2014
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meus despachos, 

datados de 07 de novembro de 2013, no uso da competência que me 
é conferida pela a), do n.º 2, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, foram renovadas, pelo período de 3 anos, nos termos do 
artigo 23.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, conjugado com o n.º 4, do 
n.º 25.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, as seguintes comissões 
de serviço:

Abel Fernando de Meneses Moutinho, provido no cargo de Diretor 
do Departamento Municipal de Obras, com efeitos a 15 de novembro 
de 2013; e,

Júlio Simões de Freitas, provido no cargo de Chefe da Divisão de 
Obras Particulares, com efeitos a 15 de novembro de 2013.

7 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Diogo Mateus, Dr.
307612959 

 Aviso n.º 2802/2014
Para efeitos da alínea d), do n.º 1, do artigo 37.º, da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, na sua atual redação, torna -se público que, ao abrigo 
do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo, aprovado pela Portaria 
n.º 221 -A/2013, de 8 de julho, ao qual este Município aderiu conforme 
deliberações do Órgão da Câmara Municipal de 12/09/2013 e do Órgão 
Assembleia Municipal de 16/09/2013, cessaram as relações jurídicas 
de emprego público por tempo indeterminado dos seguintes trabalha-
dores:

Ana Cristina Mendes Branco Almeida Silva, Assistente Técnica, 
com a posição remuneratória 02 e nível remuneratório 7, com efeitos 
a partir de 01/01/2014;

André Miguel Domingues, Técnico de Informática, com efeitos a 
partir de 01/01/2014;

Fernanda Maria Jesus Ferreira, Assistente Operacional, com a posição 
remuneratória entre a 1.ª e 2.ª e nível remuneratório entre 1 e 2, com 
efeitos a partir de 01/01/2014;

Karina Andrea Blanche Guergous, Assistente Operacional, com a 
posição remuneratória 01 e nível remuneratório 1, com efeitos a partir 
de 01/02/2014;

Maria Cristina Costa Gonçalves, Assistente Técnica, com a posi-
ção remuneratória 03 e nível remuneratório 8, com efeitos a partir de 
14/01/2014;

Natália Graça Oliveira Rodrigues, Assistente Operacional, com a 
posição remuneratória 01 e nível remuneratório 1, com efeitos a partir 
de 14/01/2014;

Paula Margarida Jesus Gaspar, Assistente Operacional, com a posição 
remuneratória entre a 1.ª e 2.ª e nível remuneratório entre 1 e 2, com 
efeitos a partir de 01/01/2014;

Rita Marina Duarte Fernandes, Assistente Técnica, com a posição 
remuneratória 01 e nível remuneratório 5, com efeitos a partir de 
01/01/2014; e,

Teresa Paula Pereira Conceição, Assistente Técnica, com a posição 
remuneratória entre a 4.ª e 5.ª e nível remuneratório entre 9 e 10, com 
efeitos a partir de 01/01/2014.

7 de fevereiro de 2014 — O Presidente da Câmara, Diogo 
Mateus, Dr.

307613777 

 Aviso n.º 2803/2014
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho, 

datado de 13 de novembro de 2013, no uso da competência que me é 
conferida pela a), do n.º 2, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 24.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, conjugado com o n.º 1 do artigo 25.º 
do mesmo diploma legal, cessou, em 14 de novembro de 2013, a comis-
são de serviço do Diretor do Departamento Municipal de Planeamento 
Urbanístico — Arq. Celestino Ferreira Mota.

Mais se torna público que, em conformidade com o n.º 3, do artigo 24, 
da citada Lei n.º 2/2004 e com o referido despacho, o mesmo se encontra 
em exercício de funções, em regime de gestão corrente, até ao dia 14 de 
fevereiro de 2014, inclusive, data a partir da qual será efetuado o seu 
reposicionamento na carreira/categoria de Técnico Superior.

7 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Diogo Mateus, Dr.
307612991 

 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Aviso n.º 2804/2014

Cessação de relação jurídica de emprego público
Manuel José Torcato Soares Baptista, Presidente da Câmara Municipal 

da Póvoa de Lanhoso, torna público que, em cumprimento do disposto da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
se torna público, a cessação de relação jurídica de emprego público 
com trabalhador Eduardo Jorge Barbosa Barros, integrado na carreira 
de técnico superior, com efeitos a partir de 15 de novembro de 2013, 
por motivo de caducidade do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo determinado.

Nos termos do mesmo diploma legal, se torna público, a cessação de 
relação jurídica de emprego público com o trabalhador Daniel Sousa 
Pereira, integrado na carreira de técnico superior, com efeitos a 1 de 
dezembro de 2013, por motivo de exoneração do contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado.

11 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Manuel José Torcato Soares Baptista.

307611768 

 MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Aviso n.º 2805/2014
José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, torna público que, nos termos do n.º 1 do 
artigo 74.º e do n.º 2 do artigo 77.º, ambos do Decreto -Lei n.º 380/99, 
de 22 de setembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto -Lei 
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, aplicáveis ex vi do n.º 7 do artigo 96.º 
do mesmo diploma legal, a Câmara Municipal de Reguengos de Mon-
saraz, na sua reunião ordinária pública realizada em 14 de janeiro de 
2014, deliberou:

1 — Aprovar o Relatório de Avaliação de Execução do Plano Diretor 
Municipal de Reguengos de Monsaraz, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º, 
da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de novembro;

2 — Em consonância, aprovar a elaboração da Revisão do Plano 
Diretor Municipal de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos con-
signados, e nos termos da alínea a), do n.º 1 do n.º 3 do artigo 98.º, 
do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação que lhe foi 
conferida pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro;

3 — Determinar que a sobredita revisão seja elaborada no prazo de 
365 dias, e bem assim, fixar o prazo de audiência prévia de interessados 
em 45 dias no que se refere ao período de participação a que se refere 
o n.º 2 do artigo 77.º;

4 — Determinar a comunicação da presente deliberação à Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.
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Informa -se ainda que, durante o referido período de discussão pública 
de 45 dias, que terá início a partir da publicação do presente Aviso, o 
Relatório Fundamentado de Avaliação do Plano Diretor Municipal de 
Reguengos de Monsaraz, estará disponível para consulta na Unidade 
Orgânica de 3.º grau “Planeamento, Obras e Ambiente”, subunidade 
orgânica de “Urbanismo, Ordenamento do Território e Fiscalização”, do 
Município de Reguengos de Monsaraz, no edifício dos Paços do Con-
celho, Praça da Liberdade, nos dias úteis, entre as 9 horas às 17 horas, 
e no sítio da internet do município (www.cm -reguengos -monsaraz.pt).

Todos os interessados podem apresentar, por escrito, observações, 
sugestões ou pedidos de esclarecimento, até ao termo do período re-
ferido no ponto 3 supra, dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal 
de Reguengos de Monsaraz, enviadas para o endereço postal Praça da 
Liberdade, Apartado 6, 7201 -970 Reguengos de Monsaraz ou através 
do endereço de correio eletrónico urbanismo@cm -reguengos -monsaraz.
pt ou ainda, entregues pessoalmente na Unidade Orgânica de 3.º grau 
Planeamento, Obras e Ambiente, subunidade orgânica de Urbanismo, 
Ordenamento do Território e Fiscalização.

As sugestões ou informações acima referidas, devem ser devidamente 
fundamentadas e sempre que necessário, acompanhadas por planta de 
localização.

13 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Gabriel Paixão Calixto.

207619706 

 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 2806/2014
Para os devidos efeitos e para cumprimento do disposto no artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que por motivo 
de nomeação em comissão de serviço noutra entidade, Pedro António da 
Silva Mendes Tojinha, cessou em 18 de dezembro de 2013, a comissão 
de serviço como Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Turismo.

31 de janeiro de 2014. — A Chefe da Divisão (no uso de competência 
subdelegada, conforme despacho n.º 5/DAF/2013, de 1 de novembro), 
Anabela Duarte Cardoso.

307610674 

 Aviso n.º 2807/2014
Para os devidos efeitos se torna público que através do Despacho 

n.º 6/GAP/2014, de 20 de janeiro, do Sr. Presidente da Câmara Muni-
cipal, Sílvia Catarina da Silva Figueiredo Barros Carvalho, atual Chefe 
do Serviço Municipal de Salubridade Urbana e Espaços Verdes, foi 
reconduzida no cargo de Chefe do Serviço de Salubridade e Espaços 
Verdes, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da 
Lei n.º 2/2004, na redação atual.

4 de fevereiro de 2014. — A Chefe da Divisão (no uso de competência 
subdelegada, conforme despacho n.º 5/DAF/2013, de 1 de novembro), 
Anabela Duarte Cardoso.

307606705 

 Aviso n.º 2808/2014
Para os devidos efeitos se torna público que através do Despacho 

n.º 08/GAP/2014, de 20 de janeiro, do Sr. Presidente da Câmara Mu-
nicipal, José Carlos Nabais Correia, atual Chefe da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamentos, foi reconduzido no cargo de Chefe da 
Divisão de Projeto e Obras, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 
do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, na redação atual.

4 de fevereiro de 2014. — A Chefe da Divisão, no uso de competência 
subdelegada, conforme despacho n.º 5/DAF/2013, de 1 de novembro, 
Anabela Duarte Cardoso.

307611532 

 MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO

Aviso n.º 2809/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de fevereiro, faz -se público que, por motivo de aposentação, cessou 
a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, o as-

sistente operacional (posição remuneratória 05 -06, nível 05 -06), José 
Pereira Magalhães, com efeitos desde 01 de fevereiro de 2014.

12 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim 
Couto.

307614238 

 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Edital n.º 153/2014
Doutor Francisco José de Matos, Vereador com competências dele-

gadas da Câmara Municipal do Concelho de S. Pedro do Sul:
Torna público que, A Assembleia Municipal de São Pedro do Sul, 

na sua sessão ordinária de 30 de dezembro de 2013, sob proposta da 
Câmara Municipal tomada na reunião ordinária de 19 de dezembro de 
2013, aprovou o Regulamento Municipal de Ocupação de Espaço Público 
e Publicidade, que entrará em vigor quinze dias após a publicação do 
presente Edital no Diário da República.

Para constar se lavrou este Edital e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos locais do costume.

7 de janeiro de 2014. — O Vereador, com competências delegadas, 
Francisco José de Matos.

307563127 

 MUNICÍPIO DO SEIXAL

Aviso n.º 2810/2014
Torna -se público que foi autorizada a consolidação definitiva da 

mobilidade interna na categoria dos trabalhadores abaixo indicados, nos 
termos previstos no artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
na redação dada pelo artigo 35.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro 
de 2011, passando os referidos trabalhadores a integrar o mapa de pessoal 
desta Câmara Municipal e mantendo o posicionamento remuneratório 
detido na situação jurídico -funcional de origem:

António José Afonso Prata Martins, assistente operacional dos Ser-
viços Municipalizados de Água e Saneamento de Castelo Branco, com 
efeitos a 18 de dezembro de 2013, por meu Despacho n.º 556 datado 
de 18 de dezembro de 2013.

Carlos Manuel Nunes Riso, assistente operacional, em situação de 
mobilidade especial, do Ministério da Defesa Nacional, com efeitos 
a 1 de dezembro de 2013, por meu Despacho n.º 493 datado de 29 de 
novembro de 2013.

Paula Alexandra Cabral dos Santos, assistente operacional da Câmara 
Municipal de Sousel, com efeitos a 17 de dezembro de 2013, por meu 
Despacho n.º 548 datado de 17 de dezembro de 2013.

28 de janeiro de 2014. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos 
Humanos, Modernização Administrativa e Desenvolvimento Social, 
Corália de Almeida Loureiro.

307579077 

 Aviso n.º 2811/2014

Discussão pública da alteração ao loteamento municipal
da Quinta Vinhas Cabrita

Joaquim Cesário Cardador dos Santos, Presidente da Câmara Muni-
cipal do Seixal, torna público que, nos termos do Artigo 77.º do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua redação atualizada, decorrerá, 
por um período de 30 dias, após a data da publicação do presente aviso 
no Diário da República, a discussão pública da alteração ao loteamento 
municipal da Quinta Vinhas Cabrita, freguesia de Amora.

Durante aquele período, os interessados poderão consultar o processo 
nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, sitos na Alameda 
dos Bombeiros Voluntários, n.º 45, Seixal, bem como apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, mediante requerimento dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal.

10 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Joaquim Cesário 
Cardador dos Santos.

307617187 




