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Diário da República, 2.ª série — N.º 156 — 14 de agosto de 2013
Chefe da Divisão de Projetos — Eng.ª Maria José Caneira Ferreira
Brito, a partir de 01-09-2013.
30 de julho de 2013. — A Presidente da Câmara, Maria Emília Guerreiro Neto de Sousa.
307166154

MUNICÍPIO DE AMARES
Aviso (extrato) n.º 10292/2013

de 2012, aprovou o “projeto de regulamento do serviço municipal de proteção civil do Cartaxo”, podendo as sugestões ser apresentadas no prazo
de 30 dias úteis contados a partir do dia seguinte à publicação do presente
edital, junto do Serviço ao Cidadão e a Entidades Externas, durante as
horas normais de expediente (das 9 horas às 17 horas e 30 minutos) sito
na Praça 15 de dezembro, edifício da Câmara Municipal, no Cartaxo.
Mais se informa que o documento em causa estará também disponível
para consulta na página da internet do Município (www.cm-cartaxo.pt).
Para constar, e inteiro conhecimento de todos, será este edital publicado no Diário da República e afixado no edifício dos paços do
município, demais lugares de costume e estilo e no referido sítio da web.

Para os devidos efeitos se torna público que nos termos do n.º 2 do
artigo 73.º e artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, e da al. b),
do n.º 1, do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, foram
concluídos com sucesso os seguintes períodos experimentais, a saber:

30 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, Paulo Jorge Vieira
Varanda.
307162444

Em 05 de março de 2012, das Assistentes Operacionais, Maria Natália
da Silva Oliveira Rocha e Maria do Céu Coelho Costa Sousa, data a
partir da qual, por meu despacho de 06 de março de 2012, determinei a
efetiva ocupação dos Postos de Trabalho pelas referidas trabalhadoras
na categoria/carreira de Assistente Operacional, da carreira geral de
Assistente Operacional, com a remuneração base mensal correspondente à 1.ª posição e ao nível 1 remuneratórios (RMMG) da Tabela
Remuneratória Única;
Em 15 de março de 2012, do Assistente Operacional, Rui Pedro
Vieira Veloso, data a partir da qual, por meu despacho de 16 de março
de 2012, determinei a efetiva ocupação do posto de Trabalho pelo referido trabalhador na categoria/carreira de Assistente Operacional, da
carreira geral de Assistente Operacional, com a remuneração base mensal
correspondente à 1.ª posição e ao nível 1 remuneratórios (RMMG) da
Tabela Remuneratória Única.

MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA

No uso das competências que me são próprias e considerando que o
Chefe da Divisão de Gestão e Planeamento Urbanístico se manterá, por
motivo de doença, ausente por um período de tempo com relevância
para o bom andamento das atividades da Divisão, determino, atendendo
ao artigo 41.º do CPA (Código do Procedimento Administrativo) a sua
substituição no cargo, pelo período que se revelar necessário, pelo
Eng.º Jorge Manuel Monteiro Marques Heitor, que assegurará a gestão
corrente da Divisão durante o referido período.

16 de março de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, José
Lopes Gonçalves Barbosa.
306259724

5 de fevereiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Máximo
de Jesus Afonso Ferreira.
307158443

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ
Aviso n.º 10293/2013
Alteração ao plano de pormenor do Parque Empresarial
de Paçô — Arcos de Valdevez
Torna-se público que, a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, em
reunião ordinária de 24 de junho de 2013, nos termos do disposto no
n.º 1 do artigo 74.º, nos n.º 1 e n.º 2 do artigo 77.º, n.º 2 do artigo 93.º e
na alínea b) do n.º 4 do artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
setembro com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de
fevereiro, deliberou proceder à alteração ao Plano de Pormenor do Parque
Empresarial de Paçô, tendo aprovado os Termos de Referência que fundamentam a sua oportunidade, o prazo de 180 dias para a sua elaboração
e a não qualificação da alteração do plano a Avaliação Ambiental. Na
sequência desta alteração, a Câmara Municipal, fixa um período de participação preventiva de 15 dias úteis a contar da publicação do respetivo
Aviso no Diário da República, durante o qual todos os interessados devem
apresentar as informações sugestões e ou observações, que considerem
úteis no âmbito do respetivo procedimento de elaboração da alteração. Esta
participação deve ser formalizada por escrito, através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, para a morada: Praça Municipal,
4974-003 Arcos de Valdevez, a remeter por correio eletrónico para geral@
cmav.pt ou por preenchimento em formulário próprio disponibilizado em
www.cmav.pt e no Serviço de Planeamento e Ordenamento do Território
do Município de Arcos de Valdevez.
30 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Francisco Rodrigues de Araújo.
307163076

MUNICÍPIO DO CARTAXO
Edital n.º 812/2013
Paulo Jorge Vieira Varanda, Presidente da Câmara do Cartaxo:
Faz público que, para efeitos de discussão pública, nos termos do
preceituado no artigo 118.º do Código de Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, o órgão executivo
municipal, em sua reunião ordinária realizada no passado 14 de fevereiro

Despacho n.º 10624/2013
Substituição de chefia

MUNICÍPIO DE ÉVORA
Aviso n.º 10294/2013
Constituição de gabinete de apoio pessoal
Para os devidos efeitos, torna-se público que, no uso da faculdade prevista
na alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º e do n.º 3 do art.º. 74 da Lei n.º 169/99, de
18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro foi nomeado,
através do meu despacho datado de 8 de maio de 2013, o licenciado Carlos
Manuel Ferreira Trigo, para exercer funções de Adjunto, no meu Gabinete
de Apoio Pessoal, com efeitos a 1 de maio de 2013.
29 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, Manuel Melgão.
307158905
Aviso n.º 10295/2013
Constituição de gabinete de apoio pessoal
Para os devidos efeitos, torna-se público que, no uso da faculdade prevista na alínea c) do n.º 1 do art.º 73.º e do n.º 3 do artigo 74.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
janeiro, foi nomeado, através do meu despacho datado de 8 de maio de 2013,
o Sr. Natanael José Carvalho da Vinha, para exercer funções de Secretário
no meu Gabinete de Apoio Pessoal, com efeitos a 1 de maio de 2013.
29 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, Manuel Melgão.
307158662
Aviso n.º 10296/2013
Para os devidos efeitos, torna-se público que nos termos do artigo 73.º
e alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, e
aplicando as regras previstas no artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, foi concluído com sucesso o período experimental do seguinte
trabalhador, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas,
por tempo indeterminado, com homologação do Sr. Presidente da Câmara,
datada de 15/10/2012:
Ana Margarida Calado da Câmara Pereira, para a Carreira de Técnico
Superior, categoria de Técnico Superior, Posto de trabalho de Médico
Veterinário, tendo-lhe sido atribuída uma classificação de 15,42 valores.
29 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, Manuel Melgão.
307158938

