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 EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, S. A.

Declaração (extracto) n.º 296/2009
Para efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro, declara-se que:
1 — O Estudo Prévio do Lanço IP 4 — Parada de Cunhos/IP3, foi aprovado por despacho do Director da Direcção de Projectos da EP — Estradas 

de Portugal, S. A., em 2009-08-03.
2 — A zona de servidão non aedificandi a que se refere o Decreto-Lei n.º 13/94 é a que consta do mapa anexo.
3 — O referido estudo estará patente, durante 30 dias, na Direcção de Projectos, na sede da EP — Estradas de Portugal, S. A.
12 de Agosto de 2009. — O Conselho de Administração: Eduardo Andrade Gomes — Diogo Madeira. 

  
 202188842 

 HOSPITAL DE FARO, E. P. E.

Aviso n.º 14726/2009
Para conhecimento e devidos efeitos publica-se que por deliberação 

de 22 de Julho de 2009 do Conselho de Administração dester Hospital 
foi anulado o procedimento concursal de selecção para provimento, 

em comissão de serviço, do cargo de chefe de divisão — área de in-
formática, publicitado no Diário da República, 2.ª série n.º 8 de 11 de 
Janeiro de 2007.

11 de Agosto de 2009. — A Técnica Superior de Recursos Humanos, 
Jacinta Charneca.

202191611 

PARTE H

 ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Aviso n.º 14727/2009
Para os devidos efeitos torna -se público que, por Deliberação da Junta 

Metropolitana de Lisboa, de 25 de Junho de 2009, foram designados:
1 — Para o Conselho Geral da Autoridade Metropolitana de Transpor-

tes de Lisboa, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 13.º 

da Lei n.º 1/2009, de 5 de Janeiro e na alínea n) do n.º 1 do artigo 14.º 
da Lei n.º 46/2008, de 27 de Agosto, os seguintes representantes da Área 
Metropolitana de Lisboa:

a) Presidente António Costa — Câmara Municipal de Lisboa
b) Vereadora Madalena Castro — Câmara Municipal de Oeiras
c) Presidente António Capucho — Câmara Municipal de Cascais
d) Presidente Fernando Seara — Câmara Municipal de Sintra
e) Vereador Gabriel Oliveira — Câmara Municipal de Amadora
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f) Presidente Carlos Humberto de Carvalho — Câmara Municipal 
do Barreiro

g) Presidente Augusto Pólvora — Câmara Municipal de Se-
simbra

h) Vereador José Gonçalves — Câmara Municipal de Almada

2 — Para o Conselho Executivo da Autoridade Metropolitana de 
Transportes de Lisboa, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 15.º da 
Lei n.º 1/2009, de 5 de Janeiro e na alínea n) do n.º 1 do artigo 14.º da 
Lei n.º 46/2008, de 27 de Agosto, os seguintes representantes da Área 
Metropolitana de Lisboa:

a) Joaquim Manuel da Fonseca Matias, que exercerá funções a tempo 
inteiro;

b) José Augusto Borges Neves.
25 de Julho de 2009. — O Presidente da Junta Metropolitana de 

Lisboa, Carlos Humberto de Carvalho.
302193889 

 MUNICÍPIO DE ABRANTES

Aviso n.º 14728/2009
Para cumprimento do disposto no artigo 22.º, do Decreto -Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção do Decreto -Lei 
n.º 177/2001, de 4 de Junho, conjugado com o artigo 77.º do 
Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na actual redacção, 
a Câmara Municipal de Abrantes deliberou, em reunião de 16 de 
Dezembro de 2008, determinar a abertura de um período de discus-
são pública sobre a alteração ao alvará de Loteamento n.º 12/99, 
pertencente a Cremildo Marques Alexandre, que incide sobre o 
prédio sito na Quinta do Bom Sucesso, na localidade e freguesia 
de Alferrarede.

O período de discussão pública acima referido, inicia -se com 
a publicação deste aviso e prolonga -se por 15 dias, podendo 
os interessados apresentar por escrito, e dirigidas ao presidente 
da Câmara Municipal de Abrantes, reclamações, observações e 
sugestões.

O pedido de alteração, efectuado através do processo 382/2007, 
visa a construção de anexo, para os lotes 1 e 2, para apoio ao edifício 
principal, os quais serão implantados na zona posterior dos referidos 
lotes.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponível, 
para consulta, no Serviço de Atendimento e Licenciamento Geral, nas 
horas normais de expediente (9:00 às 16:30 horas).

5 de Maio de 2009. — O Presidente da Câmara, Nelson Augusto 
Marques de Carvalho.

302170787 

 MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Aviso n.º 14729/2009

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no 
procedimento concursal comum para ocupação de um posto de 
trabalho na carreira/categoria de assistente operacional da área 
de actividade de auxiliar de serviços gerais do mapa de pessoal 
da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, por tempo indeter-
minado.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

Janeiro, se torna pública a lista unitária de ordenação final dos candida-
tos aprovados no procedimento em apreço, aberto por aviso publicado 
na 2.ª série do D.R. n.º 73, de 15/04/2009, a qual foi homologada por 
despacho do Exm.º Presidente da Câmara Municipal de 05/08/2009:

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
1.º Maria Irene Vieira e Cunha — 17,50 valores
10 de Agosto de 2009. — O Vice -Presidente da Câmara, Rui César 

de Sousa Albergaria e Castro.
302186152 

 Aviso n.º 14730/2009

Procedimento concursal comum para ocupação de cinco postos de 
trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional da área 
funcional de cantoneiro do mapa de pessoal da Câmara Munici-
pal de Castelo de Paiva, por tempo indeterminado, publicado na 
2.ª série do Diário da República n.º 131, de 09/07/2009.
Para os devidos efeitos se faz público que por meu despacho de 

12/08/2009, no uso da competência delegada, determinei o encerramento 
do procedimento concursal em apreço uma vez que o mesmo ficou de-
serto de candidatos, não produzindo, por conseguinte, efeitos úteis.

12 de Agosto de 2009. — O Vice -Presidente da Câmara, Rui César 
de Sousa Albergaria e Castro.

302186274 

 MUNICÍPIO DA COVILHÃ

Aviso n.º 14731/2009

Cessação de Nomeação Definitiva
Em cumprimento do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Feve-

reiro, faz -se público que foi extinta a relação jurídica de emprego dos 
funcionários abaixo mencionados: 

Nome Carreira Categoria Posição
Remuneratória Motivo

António dos Santos  . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente Operacional. . . . Motorista Transportes Colectivos Entre 8 e 9  . . . Aposentação.
José Domingues Susana. . . . . . . . . . . . . . Assistente Operacional. . . . Lubrificador . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entre 7 e 8  . . . Aposentação.
Maria Rosalina Rodrigues da Cruz . . . . . . Assistente Técnica . . . . . . . Coordenador Técnico. . . . . . . . . . . Entre 2 e 3  . . . Aposentação.

 6 de Agosto de 2009. — O Vereador Responsável pela Gestão de Pessoal, Luís Manuel Fino Gil Barreiros.
302166689 

 MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE

Aviso n.º 14732/2009

Procedimento concursal comum para contratação por tempo 
indeterminado de um técnico superior

Para efeitos do artigo 50.º e n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/08, de 
27/2 e alínea a) do artigo 3.º da Portaria n.º 83 -A/09, de 22/01, torna -se 
público que por meu despacho de 23 de Julho de 2009, se encontra aberto 
pelo prazo de 10 dias úteis, procedimento concursal comum em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 
ocupação de um posto de trabalho da carreira Técnica Superior previsto 
e não ocupado no mapa de Pessoal do Município de Ferreira do Zêzere.

1 — Não foi efectuada consulta prévia à Entidade Centralizada para 
Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC) nos termos do 
n.º 1 do artigo 4.º e do artigo 54.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
Janeiro, uma vez que não tendo ainda sido publicado qualquer proce-
dimento concursal para constituição de reserva de recrutamento, e até 
à sua publicitação, fica temporariamente dispensada a obrigatoriedade 
da referida consulta.

2 — Caracterização do posto de trabalho:
Exercer com autonomia e responsabilidade funções consultivas de 

estudo, planeamento, concepção, avaliação e aplicação de métodos 
e processos de natureza técnica e ou cientifica, que fundamentam e 
preparam a decisão, correspondente ao grau de complexidade 3, no-
meadamente as seguintes actividades: concepção e planeamento dos 
serviços e sistemas de informação; estabelecimento e aplicação de 
critérios de organização e funcionamento dos serviços; aplicação de 




