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 Edital n.º 277/2009

Loteamento urbano municipal Francisco José Caldeira Duarte, 
presidente da Câmara Municipal de Castro Verde

Torna Público, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 5 do ar-
tigo 7.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, a Câmara Municipal 
de Castro Verde, na sua reunião ordinária realizada no dia 4 de Março 
de 2009, determinou a abertura do período de discussão pública sobre o 
projecto de loteamento urbano municipal de Santa Bárbara de Padrões, 
Concelho de Castro Verde, em cumprimento do disposto no artigo 77.º 
do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro.

Pelo presente edital se torna público que a referida discussão pública 
ocorrerá por um período de 15 dias contados após o decurso de 8 dias 
subsequentes à publicação do presente edital, no Diário da República 
2.º Série, período durante o qual poderão os interessados apresentar por 
escrito e com a identificação completa, em requerimento dirigido ao 
Presidente da Câmara, as suas sugestões, observações ou reclamações 
sobre a referida operação de loteamento. Não serão consideradas as 
reclamações, sugestões, observações apresentadas fora do prazo acima 
estabelecido.

Para o efeito, o projecto de loteamento e demais elementos integrantes 
da operação urbanística, podem ser consultados na Secção Técnica Ad-
ministrativa, desta Autarquia, durante o horário normal de expediente, 
em todos os dias úteis.

Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão 
ser afixados na sede da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões 
e nos lugares públicos do costume.

5 de Março de 2009. — O Presidente da Câmara, Francisco José 
Caldeira Duarte.

301506627 

 CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Edital n.º 278/2009

Projecto de alteração ao Artigo 46.º
do Regulamento do Mercado Municipal

Jaime Manuel Gonçalves Ramos, Presidente da Câmara Municipal 
do Entroncamento:

Torna público que, por deliberação tomada em reunião ordinária 
realizada em 2 de Março de 2009, e nos termos do artigo 118.º do Có-
digo do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de Janeiro, é submetido a inquérito público o Projecto de 
alteração ao artigo 46.º do Regulamento do Mercado Municipal, pelo 
período de 30 dias, a contar da data da publicação do presente edital na 
2.ª série do Diário da República, podendo as sugestões ser apresentadas 
por escrito, durante aquele período na Secretaria do Mercado Semanal, 
no seguinte horário:

De Terça a Sexta das 6.30H às 12.30H
Aos Sábados das 6.00H às 12.30H    

      Artigo 46.º
«Aos detentores dos títulos de ocupação poderá ser autorizada pela 

Câmara Municipal a cedência total ou parcial a terceiros dos respectivos 
lugares, desde que ocorra o seguinte facto:

a) Invalidez do seu titular, desde que comprovada a redução a menos 
de 50% da capacidade física normal do mesmo.»

Para constar e devidos efeitos, se passou o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume e 
publicado na página de Internet do município (www.cm-entroncamento.
pt).

E eu, Gilberto Pereira Martinho, Director do Departamento de Ad-
ministração Geral e Finanças, o subscrevi.

9 de Março de 2009. — O Presidente da Câmara, Jaime Manuel 
Gonçalves Ramos. 

 CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

Aviso (extracto) n.º 5796/2009
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 110.º e n.º 1 do artigo 

111.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torne-se público, que 

procedi à anulação por caducidade dos concursos, cujos avisos passo 
a enunciar:

Aviso n.º 27936/2008, Publicado no DR 2.ª Série, n.º 277 de 21/11/2008, 
2 lugares, da carreira Técnica Superior (área de Desporto).

Aviso n.º 27937/2008, Publicado no DR 2.ª Série, n.º 277 de 
21/11/2008, 1 lugar, da carreira Técnica Superior (área de História).

Aviso n.º 28891/2008, Publicado no DR 2.ª Série, n.º 235 de 
04/12/2008, 1 lugar, da carreira Técnica Superior (área de Turismo).

Aviso n.º 29930/2008, Publicado no DR 2.ª Série, n.º 244 de 
18/12/2008, 1 lugar, da carreira Técnica Superior Principal (área de 
Arquitectura).

Aviso n.º 30787/2008, Publicado no DR 2.ª Série, n.º 252 de 31/12/2008, 
1 lugar, de canalizador principal, grupo de pessoal operário.

Aviso n.º 30535/2008, Publicado no DR 2.ª Série, n.º 250 de 29/12/2008, 
1 lugar, de calceteiro principal, grupo de pessoal operário.

Aviso n.º 30536/2008, Publicado no DR 2.ª Série, n.º 250 de 
29/12/2008, 2 lugares, de Montador Electricista principal, grupo de 
pessoal operário altamente qualificado.

16 de Fevereiro de 2009. — O Presidente da Câmara, José Alberto 
Fateixa.

301479955 

 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso n.º 5797/2009
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 pela Lei 
n.º 60/2007, de 4 de Setembro, torna -se público que se encontra aberto 
um período de discussão pública, com a duração de 15 dias úteis a con-
tar do dia seguinte ao da publicação do presente Aviso na 2.ª série do 
Diário da República, respeitante ao projecto de alteração ao loteamento 
titulado pelo alvará n.º 31/88, sito em Montinhos da Luz, freguesia da 
Luz, Lagos, cuja requerente é Cerro Lami — Sociedade Turística do 
Cerro Lami, Sociedade Anónima, com sede em Lisboa.

Nestes termos, o referido projecto encontra -se patente para consulta, 
entre as 9:00 horas e as 17:00 horas, no Serviço de Atendimento/Lotea-
mentos Urbanos desta Câmara Municipal (Edifício Trindade — Rossio 
da Trindade), convidando -se todos os interessados para, no decorrer 
do prazo acima referido, apresentarem, por escrito, as reclamações, 
observações ou sugestões que acharem por convenientes.

18 de Fevereiro de 2009. — Por delegação de assinatura, a Directora 
do Departamento, Célia Correia.

301439843 

 CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso (extracto) n.º 5798/2009

Concurso interno de acesso geral para provimento de quatro 
bombeiros municipais na categoria de bombeiros de 1.ª classe
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 

25 de Fevereiro de 2009, homologuei a acta n.º 008/2009/DRH, com a 
mesma data, e que, por meus despachos proferidos no dia seguinte, e na 
impossibilidade de aplicação do regime de nomeação previsto no n.º 8 
do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, por força da 
transição contida no n.º 4 do artigo 88.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
Fevereiro, autorizei a celebração de contratos de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 17.º da 
Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, com os candidatos aprovados no 
concurso em epígrafe, com a classificação final e ordenação a seguir 
indicadas, para a categoria de bombeiros de 1.ª classe da carreira de 
bombeiro municipal:

1.º Dominiciano Marques Godinho — 17,63(8) valores, escalão 2, 
índice 185.

2.º José Manuel Valente Rodrigues Rito — 17,55(5) valores, escalão 
3, índice 196.

3.º Carlos Alberto Sousa Gomes — 17,16(6) valores, escalão 2, ín-
dice 185.

4.º Flávio Jorge Alegria Rosa — 17,08(3) valores, escalão 2, índice 
185.

27 de Fevereiro de 2009. — A Presidente da Câmara, Isabel Damas-
ceno Campos.

301496357 




