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MUNICÍPIO DE MOURA

Pronúncia

Aviso n.º 6240/2018

Torna-se público que, em cumprimento do disposto do n.º 3, do artigo 27.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, (RJUE), decorrerá um período de pronúncia, com a duração de 15 dias e início 8 dias
após a data de publicação do presente edital no Diário da República,
relativamente ao pedido registado na Câmara Municipal da Maia sob
o n.º 3124/17, em 21 de agosto e em nome de Eduarda Lígia de Jesus
Moura, a incidir no lote n.º 12, de que é proprietária e integrante do
loteamento titulado pelo alvará n.º 9/91, localizado na Rua Vilar de
Cima n.º 220, na freguesia de Nogueira e Silva Escura, concelho da
Maia, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial da Maia, sob o
n.º 927/19990401.
Para os devidos efeitos, o projeto da operação de alteração do loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos serviços
municipais, estará à disposição para quem o pretenda consultar, no
Gabinete Municipal de Atendimento.
Os interessados proprietários dos demais lotes do referido loteamento
devem presentar as suas reclamações, observações ou sugestões, por
escrito, no Gabinete Municipal de Atendimento ou nos Serviços de
Correspondência, desta Câmara.

Prorrogação do Regime de Substituição
Para os devidos e legais efeitos se torna público, que por meu despacho de 24 de abril de 2018, proferido no exercício das competências
que me são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei
n.º 75/2013, de 18/9, foi prorrogado o regime de substituição, dos
Chefes das Divisões abaixo mencionadas, em face de se encontrarem
em curso os respetivos procedimentos concursais, tendente às nomeações de novos titulares.

Aviso n.º 6238/2018

Chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, Ana Helena Condeça
Sampaio, com produção de efeitos a contar do dia 01/04/2018, com
fundamento no artigo 156.º/2, alínea a) do Novo Código do Procedimento Administrativo;
Chefe da Divisão de Planeamento, Gestão Urbanística, Investimento e
Turismo, Maria José Lufinha Andrade da Silva, com produção de efeitos
a contar do dia 01/04/2018, com fundamento no artigo 156.º/2, alínea a)
do Novo Código do Procedimento Administrativo;
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos,
Joaquim José Lopes Cadeirinhas, com produção de efeitos a contar do
dia 24/04/2018;
Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Património, Maria de Jesus
Pataca Mendes Raimundo, com produção de efeitos a contar do dia
24/04/2018;
Chefe da Divisão de Educação, Habitação e Desenvolvimento Social,
Sandra Marina Pereira de Figueiredo, com produção de efeitos a contar
do dia 24/04/2018;
Chefe da Divisão de Cultura, Património e Desporto, Francisco José
Mendes Semião, com produção de efeitos a contar do dia 24/04/2018.

Homologação e afixação da lista de ordenação final
de procedimentos concursais
no âmbito da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro

Mais se torna público que a referida prorrogação foi efetuada ao abrigo
do n.º 3 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação
dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à Administração
Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

27 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng. António Domingos da Silva Tiago.
311311141

MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna-se
público que, por meus despachos de 26 de abril de 2018, foram homologadas as listas unitárias de ordenação final de candidatos, relativas
aos seguintes procedimentos concursais no âmbito da Lei n.º 112/2017,
de 29 de dezembro:
Preenchimento de 1 posto de trabalho, na carreira e categoria de
Técnico Superior (área de Psicologia), oferta publicitada na Bolsa de
Emprego Público código OE201802/0482;
Preenchimento de 1 posto de trabalho, na carreira e categoria de
Técnico Superior (área de Engenharia do Ambiente), oferta publicitada
na Bolsa de Emprego Público código OE201802/0497;
Preenchimento de 5 postos de trabalho, na carreira e categoria de
Assistente Operacional, oferta publicitada na Bolsa de Emprego Público
código OE201802/0476.
As referidas listas encontram-se afixadas em local visível e público
no Edifício dos Paços do Concelho do Município de Mondim de Basto e
disponíveis na página eletrónica em http://municipio.mondimdebasto.pt/
na área de procedimentos concursais.
27 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Humberto
da Costa Cerqueira.
311312049

MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO
Aviso n.º 6239/2018
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que em 01.04.2018 cessou a relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado com este
Município, por lhe ter sido reconhecido o direito à aposentação, o
trabalhador José da Silva Sousa, integrado na carreira/categoria de
Assistente Operacional, posicionado na 1.ª posição remuneratória
da TRU em vigor.
20 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Emílio
Augusto Ferreira Torrão, Dr.
311297835

26 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro
Azedo.
311310364

MUNICÍPIO DA NAZARÉ
Aviso n.º 6241/2018
Torna-se público que a Câmara Municipal da Nazaré deliberou, na
sua reunião de 26 de fevereiro de 2018, submeter a período de consulta
pública, pelo prazo de 30 dias úteis, o Projeto de Regulamento Municipal das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, nos termos do
estatuído no artigo 101.º do Novo Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
O prazo da consulta pública é contado da data da publicação do
respetivo Aviso na 2.ª série do Diário da República.
O texto está disponível para ser consultado na Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal, durante as horas normais de
expediente (das 09.00H às 12.30 e das 14.00H às 16.00H), e no Portal
do Município, em www.cm-nazare.pt.
Qualquer interessado pode apresentar, durante o período de consulta
pública, por escrito, sugestões sobre quaisquer questões que possam ser
consideradas relevantes no âmbito do presente procedimento, conforme
disposto no n.º 2 do citado artigo 101.º do Novo Código do Procedimento Administrativo, endereçados ao Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, para a morada: Av. Vieira Guimarães, n.º 54, 2450-112
Nazaré, entregues no Gabinete de Relações Públicas da autarquia, na
mesma morada, através do fax 262 550 019 ou ainda através do e-mail
geral@cm-nazare.pt.
27 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal da Nazaré,
Walter Manuel Cavaleiro Chicharro.
311307716

MUNICÍPIO DE OURIQUE
Aviso n.º 6242/2018
Marcelo David Coelho Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal
de Ourique, torna público que sob proposta da Câmara Municipal

