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 CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

Aviso n.º 18720/2008

Discussão pública
José Maria Ministro dos Santos, Eng.º, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Mafra. 
Torna público que, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo 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, se procede à abertura do período de discussão pública 
relativo à operação de loteamento para constituição de 2 lotes de terreno 
para construção de moradias unifamiliares, que incide sobre o prédio 
sito no lugar de Casais da Serra, freguesia do Milharado, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Mafra sob o n.º 5113 inscrito na 
matriz Predial Urbana sob o artigo n.º 7196, a que se refere o processo 
LP-13/2007, em nome de Helena Maria dos Reis Marques e Nuno Filipe 
dos Reis Marques. Para o efeito o processo estará disponível na Secção 
de Atendimento, a partir do dia seguinte ao da presente publicação e 
por um período de 15 dias, durante o horário das 9h às 15h. Quem 
pretender apresentar reclamações, observações ou sugestões, deverá 
fazê-lo por escrito e endereçá-las à Câmara Municipal de Mafra, Praça 
do Município, 2644-001 Mafra, ou entregá-las directamente na Secção 
acima referida.

Para constar se publica o presente aviso e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume, publicado no Diário 
da República e na Comunicação Social.

18 de Junho de 2008. — O Presidente, José Maria Ministro dos 
Santos.

300450305 

 CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Edital n.º 643/2008

Alteração de operação de loteamento — Discussão pública
Torna -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 2 do ar-

tigo 27.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redac-
ção dada pelo Decreto -Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, decorrerá um 
período de discussão pública sobre o pedido de alteração da licença de 
operação de loteamento, registada na Câmara Municipal da Maia sob 
o n.º 1184 em 13/02/08, em nome de Domingos da Conceição Falcão, 
proprietário do lote 27, do loteamento titulado pelo alvará n.º 19/93, 
localizado na Rua da Bela Vista freguesia de Gondim, com a duração 
de 15 dias e início 8 dias após a data de publicação do presente edital 
no Diário da República.

Para os devidos efeitos, o projecto da operação de loteamento, acom-
panhado da informação técnica elaborada pelos serviços municipais, 
estará à disposição para quem o pretenda consultar na Divisão de Apoio 
às Operações Urbanísticas desta Câmara Municipal.

Os interessados devem apresentar as suas reclamações, observações 
ou sugestões, por escrito, no Gabinete de Atendimento Municipal ou 
nos Serviços de correspondência, desta Câmara Municipal.

6 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, António Gonçalves 
Bragança Fernandes.

300452241 

 Edital n.º 644/2008

Alteração de operação de loteamento — Discussão pública
Torna -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 2 do ar-

tigo 27.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redac-
ção dada pelo Decreto -Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, decorrerá um 
período de discussão pública sobre o pedido de alteração da licença de 
operação de loteamento, registada na Câmara Municipal da Maia sob 
o n.º 591 em 23/01/08, em nome de Arnaldo Moreira de Sá, Sociedade 
Imobiliária C. M. & Dominguez, Lda e Ana Maria Maia Moreira de 
Sá, proprietários dos lotes 13 a 24, do loteamento titulado pelo alvará 
n.º 02/99, localizado na Rua do Xisto freguesia de Nogueira, com a 
duração de 15 dias e início 8 dias após a data de publicação do presente 
edital no Diário da República.

Para os devidos efeitos, o projecto da operação de loteamento, acom-
panhado da informação técnica elaborada pelos serviços municipais, 
estará à disposição para quem o pretenda consultar na Divisão de Apoio 
às Operações Urbanísticas desta Câmara Municipal.

Os interessados devem apresentar as suas reclamações, observações 
ou sugestões, por escrito, no Gabinete de Atendimento Municipal ou 
nos Serviços de correspondência, desta Câmara Municipal.

6 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, António Gonçalves 
Bragança Fernandes.

300452177 

 Edital n.º 645/2008

Alteração de operação de loteamento — Discussão pública

Torna-se público que, em cumprimento do disposto no n.º 2 do 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, 
decorrerá um período de discussão pública sobre o pedido de 
alteração da licença de operação de loteamento, registada na Câ-
mara Municipal da Maia sob o n.º 2965 em 17/04/2007, em nome 
de VILACELOS — Promotora Imobiliária, L.da, proprietária do 
lote 7, do loteamento titulado pelo alvará n.º 05/02, localizado no 
gaveto da Rua Manuel Ferreira da Silva com a Rua de Francisco 
Dantas, freguesia de Pedrouços, com a duração de 15 dias e início 
8 dias após a data de publicação do presente edital no Diário da 
República.

Para os devidos efeitos, o projecto da operação de loteamento, acom-
panhado da informação técnica elaborada pelos serviços municipais, 
estará à disposição para quem o pretenda consultar na Divisão de Apoio 
às Operações Urbanísticas desta Câmara Municipal.

Os interessados devem apresentar as suas reclamações, observações 
ou sugestões, por escrito, no Gabinete de Atendimento Municipal ou 
nos Serviços de correspondência, desta Câmara Municipal.

13 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, António Gonçalves 
Bragança Fernandes.

300452363 

 CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

Aviso n.º 18721/2008

Concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar
na categoria de Técnico Superior

Principal — Área de Serviço Social
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho da-

tado de 28 de Maio de 2008, usando da competência que me confere a 
alínea a), n.º 2, do artigo n.º 68.º da Lei n.º 169/99,de 18 de Setembro, 
na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, se encontra-
se aberto, nos termos da alínea b), n.º 1, do artigo 32.º, do Decreto-Lei 
n.º204/98, de 11 de Julho aplicado à Administração Local pelo Decreto-
Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, pelo prazo de 10 dias úteis a contar 
da publicação do presente aviso no Diário da República, 2.ª série, o 
seguinte concurso:

1 — Um lugar para a Categoria de Técnico Superior Principal — Área 
Serviço Social

2 — O concurso rege-se pelos Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, 
adaptado à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de 
Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada 
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptado à Administração Local pelo 
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/89, 
de 07 de Dezembro, aplicado à Administração Local pelo Decreto-Lei 
n.º 409/91, de 17 de Outubro;

3 — Ao concurso poderão candidatar-se funcionários que obedeçam 
aos requisitos gerais previstos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98 
já referido, que exerçam funções nos serviços e organismos da Ad-
ministração Pública, que possuam, pelo menos três anos de serviço 
efectivo na respectiva categoria, com classificação não inferior a bom; 
nos termos da al. c) n.º 1, do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98,de 
18 de Dezembro na sua redacção dada pela a Lei n.º 44/99, de 11 de 
Junho, extensivo à Administração Local pelo Decreto-Lei 412-A/98, 
de 30 de Dezembro;

4 — O vencimento é o correspondente à categoria, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, actualizado pela Portaria 
30-A/2008 de 10 de Janeiro fixado presentemente em 1.701,41 EUROS 
(índice 510, escalão 1), e as condições de trabalho e demais regalias 
sociais e remuneratórias são as vigentes e aplicáveis aos funcionários 
da Administração local;
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5 — Conteúdo funcional: As funções a desempenhar são as descri-
tas no Despacho n.º 5651/2004, publicado no “Diário da República” 
n.º 70 — 2.ª série de 23 de Março, grupo de pessoal Técnico Superior 
de Serviço Social;

6 — Local de Trabalho: Área do Município de Mangualde e Edifício 
da Câmara Municipal;

7 — Trata-se de um concurso interno de acesso geral, por se verificar 
a situação prevista no n.º 2, do artigo 8.º, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 
11 de Julho é válido e destina-se apenas para o preenchimento do lugar 
vago existente, naquela categoria, pertencente ao grupo de pessoal Téc-
nico Superior — Área se Serviço Social, em cumprimento do disposto 
na alínea a), do artigo 7.º e no n.º 4 do artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 
204/98 já referido

8 — Na selecção dos concorrentes o método a utilizar será a Avaliação 
Curricular, sendo-lhe atribuída uma classificação de 0 a 20 valores;

8.1 — A avaliação curricular (AC) destina-se a avaliar as aptidões 
profissionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com 
base na análise do respectivo currículo profissional, sendo ponderados 
de acordo com a exigência da função, a habilitação académica de base, 
a formação e aperfeiçoamento profissional e a experiência profissional, 
bem como a classificação de serviço.

9 — Na classificação final e consequente ordenação final dos candida-
tos, adoptar-se-á igualmente a escala de 0 a 20 valores, considerando-se 
excluídos os candidatos que obtenham classificação final inferior a 9,5 
valores, e será obtida através da aplicação da fórmula classificativa 
definida pelo Júri do concurso;

10 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular, 
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula 
classificativa, que consta de acta de reunião do Júri do concurso, que 
será facultada aos candidatos que a solicitem;

11 — O Júri do concurso terá a seguinte constituição, podendo vir 
a ser alterado nos termos da Lei: Presidente: Dr.ª Sara Isabel Ferreira 
Coelho Vermelho, Vice-Presidente da Câmara; Vogais efectivos: Dr. 
Orlando Augusto Duarte Fernandes, Chefe da Divisão Financeira, que 
substituirá o Presidente nas suas faltas ou impedimentos e Dr.ª Lúcia 
Manuela Amaral, Técnica Superior em Psicologia; Vogais suplentes: 
Dr.ª Maria João Brito Marques Fonseca, Técnica Superior de Biblioteca 
e Documentação e Dr. António José Correia de Pina Batista Monteiro, 
Chefe de Divisão de Desporto e Tempos Livres;

12 — Dando cumprimento ao Despacho conjunto n.º 373/2000 de 01 
de Março, do Ministro-adjunto, do Ministério da Reforma do Estado e 
da Administração Pública e da Ministra da Igualdade, declara-se que: 
em cumprimento da alínea h), do artigo 9.º da Constituição, a Adminis-
tração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente 
uma politica de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação;

13 — As candidaturas serão formalizadas em requerimento dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, o qual pode ser re-
metido pelo correio com aviso de recepção, ou entregue pessoalmente, 
contra recibo, na Câmara Municipal de Mangualde, Largo Dr. Couto, 
3534 — 004 Mangualde, de acordo com o seguinte modelo, podendo ser 
utilizado papel normalizado formato A4, ou modelo próprio existente 
nesta Câmara:”...(nome completo)...(estado civil), filho de... e de..., 
nascido em... de... de 19.., natural de... freguesia de..., concelho de..., 
portador do bilhete de identidade n.º.., emitido em.../.../..., pelo centro 
de identificação civil e criminal de..., residente em...(morada e código 
postal), telefone..., contribuinte fiscal n.º.., com a profissão de..., vem re-
querer a admissão ao concurso interno de acesso geral para provimento de 
um lugar na categoria de Técnico Superior Principal — Área de Serviço 
Social, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º.., 
de.../.../...Declara, sob o compromisso de honra, que:...(situação precisa 
em que se encontra relativamente aos requisitos gerais a que se refere o 
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98 citado)Mais declara (este 
item só deverá ser preenchido no caso de possuir algo que considere 
passível de constituir motivo de preferência legal, o qual, todavia, só 
será tido em consideração pelo júri se devidamente comprovado)Pede 
Deferimento..(localidade e data)...(assinatura)”

14 — Documentos que devem acompanhar o requerimento de admis-
são, sob pena de exclusão: Fotocópia do bilhete de identidade, curriculum 
vitae, detalhado, datado e assinado;

15 — Pelos serviços competentes, deverá ser emitida uma declaração, 
na qual conste, de forma inequívoca, a categoria actual, a natureza do 
vínculo, o tempo de serviço e classificação de serviço obtida em cada 
um dos últimos três anos;

16 — Os requerimentos e os documentos antes referidos, serão apre-
sentados até ao 10.º dia útil, contado a partir da publicação do presente 
aviso, no Diário da República, se entregues pessoalmente. No caso 

de serem enviados pelo correio com aviso de recepção, atender-se-á à 
data do registo;

17 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final, serão afixadas no serviço de recursos humanos e no átrio do 
edifício dos Paços do Concelho de Mangualde e serão notificados os 
candidatos de acordo com o estipulado nos artigos 34.º, 38.º e 40.º do 
referido Decreto-Lei n.º 204/98, consoante os casos;

18 — As falsas declarações serão punidasnos termos da lei.
19 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos, 

em caso de dúvida sobre a situação que descreverem, a apresentação de 
elementos complementares de prova;

20 — Foram efectuados os procedimentos prévios de recrutamento 
de pessoal em situação de mobilidade especial na BEP, verificando-se 
a existência de pessoal, após abertura do procedimento de selecção 
para reinicio de funções de pessoal em situação de mobilidade especial 
através da oferta de emprego número (P20083074) não foram apresen-
tadas quaisquer candidaturas, tendo o mesmo sido encerrado no dia 
18-06-2008;

21 — O local, data e hora da realização das provas, será oportunamente 
comunicado aos candidatos;

18 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, António Soares 
Marques.

300450598 

 Aviso n.º 18722/2008
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho de 

16 de Junho de 2008,foi nomeado, depois de terem sido confirmados 
pela informação datada de 13 de Junho de 2008 os pressupostos le-
galmente requeridos, e nos termos dos números 1 e 3 do artigo 30.º 
e dos números 1 e 2 do artigo 29.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, 
aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela 
a lei número 51/2005, de 30 de Agosto, nomeio definitivamente na 
categoria de Assessor Principal do quadro privativo desta Autarquia o 
licenciado José Agostinho dos Santos Amaral com efeitos reportados 
a 07 de Novembro de 2006, devendo assinar o respectivo termo de 
aceitação de nomeação, no prazo de 20 dias a contar da publicação 
deste aviso no Diário da República — 2.ª série. (Não sujeito a Visto 
do Tribunal de Contas).

18 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, António Soares 
Marques.

300448516 

 CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

Aviso n.º 18723/2008

Discussão pública
Dr. Bento de Fátima de Miranda Marinho, vice — presidente da 

Câmara Municipal de Marco de Canaveses, torna público que, para 
dar cumprimento ao artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177 de 
4 de Junho de 2001 e por despacho de 12 de Junho de 2008, procede à 
abertura da “discussão pública do aditamento ao alvará de loteamento 
n.º 04/96, emitido em nome de Sociedade Agrícola Casa de Vilacetinho, 
S. A., aumentando, no lote n.º 8, as áreas de implantação e construção, 
respectivamente, com 200 m2 e 200 m2, sendo a área bruta de construção 
de 400 m2, com 200 m2 destinados a habitação e 200 m2 destinados a 
garagem, com um piso acima da cota de soleira e um abaixo da mesma, 
com um fogo, sito no lugar de Vilacetinho, freguesia de Alpendorada e 
Matos, concelho de Marco de Canaveses”, a partir do dia 25 de Junho 
de 2008.

O prazo para a consulta pública do loteamento urbano é de 15 dias e 
poderá ser consultado todos os dias úteis, durante as horas normais de 
expediente, no Edifício da Câmara Municipal (Secção de Obras Parti-
culares) e na sede da Junta de Freguesia de Alpendorada e Matos.

Os interessados, ao apresentarem observações e sugestões sobre este 
documento, poderão fazê-lo no local de consulta em requerimento, ou 
em carta dirigida ao Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Marco de Canaveses, Largo Sacadura Cabral, 4630-219 — Marco de 
Canaveses.

Para constar se lavrou o presente e outros de igual teor que vão ser 
afixados no lugar de estilo.

12 de Junho de 2008. — Por delegação de competências, o vice-
presidente, Bento Marinho.

300449683 




