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remuneratório 15, correspondente a 1201,48 euros, para início de funções 
em 23 de Novembro de 2009.

Sintra, 30 de Novembro de 2009. — Por delegação de competências 
do Presidente da Câmara, conferida por Despacho n.º 66F -P/2009, de 
2 de Novembro, a Directora do Departamento de Recursos Humanos, 
Dr.ª Maria de Jesus Camões Cóias Gomes.

302918888 

 Aviso (extracto) n.º 4234/2010
Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 37.

º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que, por des-
pacho do Presidente da Câmara, de 4 de Janeiro de 2010, foi determinada a 
nomeação, em período experimental, para a categoria de Agente Municipal 
Estagiário da carreira de Polícia Municipal, de Luís Manuel Carvalho Mar-
tins, André Filipe Carrajola Faria Chagas, Cátia Sofia Ramos Cabeleira, 
Célia Clara Gouveia Sousa, Ricardo Emanuel Jesus Bastos, Raquel Rosário 
Pinho Costa, Marta Maria Pinto Rijo, Ana Rita Montezo Casquinha, Soraia 
Alexandre Alves Lopes Muchagato, Rui Jorge Sousa Anes, Pedro Rogério 
Rodrigues Maldonado, Eduardo Miguel Ferreira Mateus, Pedro Miguel 
Tavares Costa, Clarisse Manso Cunha, Tiago Miguel Rodrigues Fradique, 
Bruno José Claro Carvalho Penteado, Susana Lopes Cardoso Teixeira Fer-
reira, Vanilson Apolinário Silva, António José Rodrigues Maldonado, Luís 
Manuel Feijão Silva Namora, António Aires Lopes, Diogo Fernando Sousa 
Esteves Ferreira, Mário João Centeio Andrade, André Filipe Galamas An-
tunes, Diana Isabel Nunes Afonso, Paula Martins Silva, Liliana Alves Fraga 
Martins, Joel Filipe Teixeira Arbuéz Gomes, para o índice 175 (165), corres-
pondente a 600,74 euros, para início de funções em 20 de Janeiro de 2010.

Sintra, 14 de Janeiro de 2010. — Por delegação de competências 
do Presidente da Câmara, a Directora do Departamento de Recursos 
Humanos, Dr.ª Maria de Jesus Camões Cóias Gomes.

302918806 

 Aviso (extracto) n.º 4235/2010
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, a seguir se publica a lista unitária de orde-
nação final referente ao procedimento concursal comum para recrutamento 
de um Assistente Técnico (Construção Civil), para o Departamento de Obras 
Municipais, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado:

1.º Filipe Miguel Amorim Torres Esteves — 14,55 valores;
2.º Joel Campos José Pereira — 11,71 valores.

Sintra, 16 de Janeiro de 2010. — Por delegação de competências 
do Presidente da Câmara, a Directora do Departamento de Recursos 
Humanos, Dr.ª Maria de Jesus Camões Cóias Gomes.

302918693 

 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Aviso n.º 4236/2010
Para efeitos do disposto no artigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 

de Janeiro, informamos que se encontra afixada no placard do edifício 
dos Paços do Concelho e disponível para consulta na página electrónica 
desta Câmara Municipal a lista de candidatos admitidos e excluídos, ao 
procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos de 
trabalho na carreira de assistente técnico, a que se refere o aviso de abertura 
n.º 19551/2009, publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 211 de 30 de 
Outubro e pela declaração de rectificação n.º 2759/2009 de 9 de Novembro.

Mais notifico os candidatos admitidos, que a prova de conhecimentos 
se realiza no próximo dia 10 de Março do corrente ano, pelas 10.00 
horas, na sala de sessões deste município.

Os candidatos admitidos deverão ser portadores da legislação, men-
cionada do aviso de abertura supra mencionado.

Paços do Concelho de Torres Novas em 17 de Fevereiro de 2010. — O 
Presidente do Júri, Luís Manuel da Silva Lopes.

302934666 

22 de Setembro, com a redacção que lhes foi dada pelo D.L n.º 46/2009, 
de 20 de Fevereiro, que por deliberação de 17 de Fevereiro de 2010, foi 
decidido iniciar o processo de elaboração da alteração parcial do Plano 
de Pormenor da Gafanha da Boa -Hora/Floresta, prevendo -se para a sua 
elaboração o prazo máximo de 12 meses.

A área de intervenção, localizada na Freguesia da Gafanha da Boa-
-Hora, corresponde a uma parte da área do Plano de Pormenor da Ga-
fanha da Boa Hora/Floresta, publicado em Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 62/2003, na 2.ª série do Diário da República, em 24 de 
Abril de 2003. Totaliza cerca de 10 hectares e tem como confinantes 
mais próximos a Norte e Nascente a Escola Profissional de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural de Vagos, a Sul o Cemitério e a igreja da 
Gafanha da Boa Hora e a Poente a Estrada Florestal n.º 1.

A oportunidade de elaboração do plano surge da necessidade de tornar 
exequível a proposta do plano adequando -o à evolução das condições 
económicas e sociais, dotando a área de novos equipamentos e serviços, 
garantindo uma melhor organização e adequação funcional dos usos e 
proporcionando simultaneamente uma melhor valorização ambiental e 
paisagística da área do plano.

O período inicial de sugestões decorrerá durante 15 dias contados a partir 
do 5.º dia útil após a publicação deste Aviso no Diário da República, 2.ª série.

A fundamentação da elaboração do plano contendo os termos de 
referência encontra -se disponível para consulta na sede do Município 
de Vagos, na Junta de Freguesia da Gafanha da Boa -Hora e no site da 
Câmara Municipal de Vagos, em www.cm -vagos.pt.

As sugestões, reclamações ou observações devem ser apresentadas até 
ao final do período referido, devidamente fundamentadas, através do site 
da Câmara Municipal em www.cm -vagos.pt ou por escrito, entregues 
na Secção de Atendimento ao Público desta Câmara Municipal durante 
o horário normal de expediente (Segunda a Sexta Feira, das 9.00 às 
16.00 horas) ou remetidas por correio dirigido ao Presidente da Câmara 
Municipal de Vagos, Rua da Saudade, 3840 -420 Vagos.

Quaisquer informações ou esclarecimentos que se mostrem necessá-
rias poderão ser obtidas na Divisão de Planeamento e Urbanismo desta 
Câmara Municipal, durante o referido horário de expediente.

Para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor, que vão 
ser afixados nos lugares públicos de estilo e publicados em dois jornais 
diários e um semanário.

22 de Fevereiro de 2010. — O Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel 
Rocha da Cruz. 

  

 MUNICÍPIO DE VAGOS

Aviso n.º 4237/2010
Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, Presidente da Câmara Municipal:

Torna Público, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 74.º e 
77.º, conjugados com alínea a) do n.º 2 do artigo 93.º do D.L n.º 380/99 de  202942636 




